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 تقديم

اطًعٓا ع٢ً اؿايٞ , ٚغا٥ٌ ْكٌ املعًَٛات يف عكطْا ١ يف اهلا٥ً َع ايطؿط٠

إٔ ٭غ٬ؾٓا, إ٫ نِ ٖا٥ٌ َٔ املعًَٛات ايتاضى١ٝ اييت مل تهٔ َتاس١ 

ٕ ناْت . ٖصا ايتهدِ ايهُٞ يًُعًَٛات ٚإ دٗس دٗٝسبعس  إيٝٗاٜكًٛا 

إٔ  إ٫املطادع , يًباسح َٔ ظا١ٜٚ نجط٠ املكازض ٚ بايٓػب١ ْتا٥ذ٘ قُٛز٠

املعطؾ١ َع ِٖٚ تًط سٝح ؽ .ع١ًَٛ ناضث٠ٞ املثاضٙ ع٢ً َػت٣ٛ دٛزآ

. َٔ أِٖ ْتاز ؾٛن٢ املعًَٛات  املع١ًَٛقٝاغ١ٝ ٖٞ ؼت ٚسس٠  , نٌاملعطؾ١

ٚ ايتؿػريات بامل٪اَط٠ َكٛي١ َٔ . سٝح تػستكاعس ايتؿػري بامل٪اَط٠ ,ٖصٙ

بٗصا ْتذت عس٠ ٚايجكاؾ١ٝ .َك٫ٛت َٓٗر ايسضاغات ايػٝاغ١ٝ ٚايتاضى١ٝ 

غ١ ع١ًُٝ ؼاٍٚ زضاايعًُٞ ٚاٱع٬َٞ َكطًشات دسٜس٠ يف ٖصا اجملاٍ 

 اَتساًٚي اَكطًشٶؾعٗط َكطًح ْعط١ٜ امل٪اَط٠  ايتؿػري بامل٪اَط٠ ٖصٙ .

بهجط٠ يف ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يٛقـ تؿػري ظاٖط٠ َع١ٓٝ أٚ سسخ َعني بأْٗا ْتاز 

نٌ شيو ْتٝذ١ كطط َػبل  ,َعنيؽطٝط د١ٗ غط١ٜ يتشكٝل ٖسف 

ٚاقع١ٝ  اهلا دصٚضٶمل٪اَط٠ َٔ ْػذ اـٝاٍ , أٚ إٔ , ع٢ً ا٭غًب تهٕٛ ا ي٬ًٝبط زٴ

 قٝاغ١ ْعطٜات يًُ٪اَط٠ .إىل ٖٛؽ بامل٪اَط٠ عٓس اغتدساَٗا يف  تٛيؼ

س بٗا ططٜك١ ايتؿهري اييت ٜكك (عك١ًٝ امل٪اَط٠يو َكطًح)نصيو ٖٓا

سٝح تؿػط ٚتكطأ  شات طبٝع١ َ٪اَطات١ٝ , أٟ ططٜك١ يف ايتؿهريامل٪اَطات١ٝ

ٖٓاى َكطًح ايعكٌ امل٪اَطاتٞ , ٖٚٛ ا ا٭سساخ غًؿ١ٝ َ٪اَطات١ٝ . أٜهٶ

كٌ اٱغ٬َٞ َٔ َكطًح َؿتل َجً٘ َجٌ َكطًشات ايعكٌ ايعطبٞ ٚايع

يف ايؿرت٠ , سٝح بايطغِ َٔ ؾٝٛع اغتعُاٍ ٖصا املكطًح تطاخ ؾًػؿٞ بٟٓٝٛ

 إ٫ أْ٘ َاظاٍ ٜجري دسا٫تايعاقط٠ يف ايؿهط ايعطبٞ )اؾابطٟ , أضنٕٛ ...( 
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َكطًح آخط ٖٛ ايؿهط  .ايباسجنيسا١َٝ ايٛطٝؼ يف أٚاغط ايٓكاز ٚ

ٜات شات ايطابع امل٪اَطاتٞ ايػطزٖٛ فُٛع١ ا٭ؾهاض ٚاملككٛز ب٘ ٚ, امل٪اَطاتٞ

 . سٝح منٝع إٔ امل٪اَط٠ ن١ًُ َؿتاس١ٝ ؾٝٗا

َٔ  دع٤ ط٣ٜ قس ٬ٜسغ ايكاض٨ تعسز اغتعُا٫ت ٖصٙ املكطًشات , ضمبا قس

ٝٶ ايكطا٤ س٬ً ا يف ٖصٙ ايسضاغ١ , يهٔ َا اغتسع٢ َين ايٓعٚع هلصا ايتٓٛع َٓٗذ

اـًط ٖٛ طبٝع١ ايعاٖط٠ يف املكطًشات اييت ٜكٌ يف بعض ا٭سٝإ ؿس 

. يف ٖصا أْا مل أيعّ ع٢ً قسض أٌٖ ايععّ تأتٞ ايععا٥ِ , ؾهُا ٜكاٍشاتٗا

ايعاٖط٠ خط٠ٛ غط٠ٛ ,سٝح  طتٴ, بٌ غاٜتٞ املعطؾ١ٝ ٚاملٓٗذ١ٝايعاٖط٠ بعس

نإ ايتأثري املتبازٍ بني ايعاٖط٠ ٚزاضغٗا ٚآي١ٝ املػا٤ي١ املتبازي١ اييت 

 .  ١ملٓٗر ايسضاغبُٝٓٗا ٖٞ احملسز  سهُت ايع٬ق١

 سس اهلٛؽ يف عكطْا اؿايٞ ٖٛ َا إىلتعاٜس ايتؿػريات امل٪اَطات١ٝ  إٕ

يف املهتب١ ايعطب١ٝ أٟ نتاب , سٝح مل أدس اغتسع٢ َين ايكٝاّ بٗصٙ ايسضاغ١

 .ضاغ١ ع١ًُٝ َٚٛنٛع١ٝأٚ كطٛط١ َتدكك١ تتٓاٍٚ ٖصٙ ايعاٖط٠ بس

اٱغ٬َٞ يٝؼ ٭ْ٘ ٖٛ -قس ضنعت يف ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً ايؿهط ايعطبٞٚ

تكاعس ايتؿػريات _ا َٔ ٜعاْٞ َٔ تكاعس ايتؿػري بامل٪اَط٠ سكطٶ

ع٢ً منٛشز ثكايف  بٌ ٭ْٞ أضزت ايرتنٝع _امل٪اَطات١ٝ ٖٛ ظاٖط٠ عامل١ٝ

١ٝ يًعاٖط٠ عٔ اؾصٚض ايتاضىؾٝ٘ ٚؾهطٟ قسز ست٢ أساٍٚ إٔ أعح 

ؾتػٌ يف مبع٢ٓ أْٞ غأ_ايػٝاغ١ٝ_اغتعُا٫تٗا ايتطبٝك١ٝ  إىل ق٫ًٛٚ

 يعاٖط٠ ١غٝهٛيٛدٝٚنع َٓعٛض١ٜ  , قا٫ًٚايػٝاغٞ-اجملاٍ ايتاضىٞ

يٝؼ أؾهٌ إٔ ٜٓطًل , ٚ يؿهط ايعطبٞ ٚايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬يؿهط امل٪اَطاتٞ يف ا

 اٱْػإ َٔ شات٘ يف بٓا٤ َٓعَٛت٘ يًُعطؾ١ .



  
  

 

5 
 

ٖٛ زضاغ١ يف  :ا٭ٍٚ ,ث٬ث١ أقػاّ إىلٖصٙ ايسضاغ١ َكػ١ُ عػب ايػا١ٜ 

ٕٛ ع٢ً َػت٣ٛ إٔ ايعٌُ غٝه ؾصٚض ايتاضى١ٝ يًكه١ٝ ٚتؿطعاتٗا , أٟا

٪اَطات١ٝ ايكػِ ايجاْٞ غٝهٕٛ عباض٠ َٔ تؿطٜح يًعك١ًٝ امل ايعكٌ ايتاضىٞ .

ٝٶ ابُٝٓا ايكػِ ا٭خري ؾػٝهٕٛ منٛشدٶ .أعطانٗا ايػٝاغ١ٝٚ  اتطبٝك

 يًُُاضغ١ ايػٝاغ١ٝ يًتؿػري بامل٪اَط٠ . 

١ًُٝ ؾطظ املعطؾ١ عٔ ِٖٚ َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ ٖٛ املػا١ُٖ يف ع إٕ ايػا١ٜ املعطؾ١ٝ

ًشع١ يٚيٛ نٌ َا أطًب٘ َٔ قاض٨ ٖصٙ ايكؿشات ٖٛ إٔ ٜتد٢ً , ٚاملعطؾ١

َٚهُْٛ٘ ع٢ً ٖصا ايعٌُ يٝشهِ خًؿ١ٝ َ٪اَطات١ٝ  سهِ شٟعٔ نٌ 

 .ٚغاٜات٘ َٚآ٫ت٘ 

 ,ْٗا ايكٝاّ بع١ًُٝ ؼطِٝ يٮقٓاّغاٜتٗا اٱٜسٜٛيٛد١ٝ )ايتطبٝك١ٝ( ؾإ أَا

. ؾطع١ ؼطِٝ ا٭قٓاّ تًو١ٝ ُٓقأٚ ع٢ً ا٭قٌ تػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً 

 ا٭قٓاّ هب إٔ تعٛز !
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 ظاهرة التفسري باملؤامرة يف الفكر العربي اإلسالمي: استفحال .1

ضاؾكت ايجٛض٠ ايع١ًُٝ يف فاٍ تهٓٛيٛدٝا ا٫تكاٍ ٚاٱع٬ّ تكاعس اؾاشب١ٝ 

, ٚقس بسأ ٖصا ايتكاعس يف ايعامل امل٪اَط٠ ٚايططٚح امل٪اَطات١ٝاػاٙ ْعط١ٜ 

ايػتٝٓٝات ٚايػبعٝٓٝات باعتباضٙ َٗس ايجٛض٠ ايتهٓٛيٛد١ٝ ٖصٙ , ايػطبٞ يف 

ْٶآت ايططٚح ايتؿػري١ٜ امل٪اَطات١ٝ سٝح ٚدس ا قاغ١ٝ ٚقاب١ًٝ ع٢ً ايتػًػٌ شا

يف املدٝاٍ اؾُاٖريٟ ايؿعبٟٛ . نصيو ٬ْسغ لاح اغرتاتٝذٝات 

ايتٛدٝ٘ اٱع٬َٞ أٚ َا ٜعطف بايربٚباغْٛسا يف ايػٝطط٠ ٚتٛدٝ٘ 

عطف د١ٝ اؾُاٖري إىل أٖساف قسز٠ ٚشيو عرب اغتعُاٍ َا ٜغٝهٛيٛ

أبطظ َجاٍ يصيو ػػٝس ا٫ؼاز ايػٛؾٝٝيت لس ٚ ,بامل٪اَط٠ ٚامل٪اَط٠ املهاز٠

( ٫غرتاتٝذٝات ططح 4399_4391يف عٗس دٛظٜـ غتايني ع٢ً اـكٛم )

ٝح مت اغتدساّ ٓػب إىل ا٭ططاف املطاز ايتدًل َٓٗا , سَ٪اَطات ١ُٖٝٚ تٴ

َؿطٚع١ٝ يكُع نٌ ا٭ططاف املػتٗسؾ١ , ٚاٯي١ٝ  اسذذٶيؿهط امل٪اَطاتٞ ا

ع٢ً املػت٣ٛ اٱع٬َٞ ٖٞ ناٯتٞ: ٜططح اٱع٬ّ ؾب١ٗ ٚدٛز َ٪اَط٠ نس 

َّ يت ١ٝ ايايٓعاّ بعسٖا كتًـ ا٭عُاٍ ايكُع ايٓعاّ اؿانِ , يٝؿطع

. املهاز٠٠ , ٖٚصا َا ٜعطف بامل٪اَطؾعٌيٝؼ ٜػتعًُٗا نس َعاضنٝ٘ ضز ؾعٌ ٚ

ا يف غرتاتٝذ١ٝ يف ايبًسإ ايعطب١ٝ باَتٝاظ خكٛقٶٚقس مت تكًٝس ٖصٙ اٱ

ٔ ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايؿرت٠ اييت تًت َٛد١ ايتشطض يف ايعامل ايعطبٞ بسا١ٜ َ

يف ايبسا١ٜ َٔ ٖصٙ  , ٚقس نإ أنجط املتهطضٜٔايكطٕ ايعؿطٜٔ

١ٜ . ٖٚصا َا غرتاتٝذٝات ٖٛ ايتٝاض اٱغ٬َٞ ٚبعض املعاضنات ايٝػاضاٱ

ا ؼٍٛ امل٪اَط٠ إىل َكٛي١ َٔ َك٫ٛت ايططح ايػٝاغٞ غٝؿػط يٓا ٫سًك

َٶ َ٪اَط٠ًَٞ املعاقط سٝح غٝتِ اغتدساَٗا اٱغ٬ ا ميهٔ إٔ َهاز٠ . عُٛ
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٬ْسغ ٚدٛز ايططح امل٪اَطاتٞ يف َععِ ايػطزٜات ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ , سٝح 

عترب أسس اغرتاتٝذٝات تعُس ْعطٜات امل٪اَط٠ يًتُرتؽ ا٭ٜسٜٛيٛدٞ ايصٟ ٜ

املكا١َٚ ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ ٚنصيو ٚغ١ًٝ ْادع١ يف تٛدٝ٘ ايٛعٞ ايعاّ 

ا َٔ ٖٓا ٚنع ؾطن١ٝ تؿػري١ٜ ٫غتؿشاٍ ظاٖط٠ ايططٚح ٓيًذُاٖري . ميهٓ

امل٪اَطات١ٝ يف ايؿهط اٱغ٬َٞ ايػٝاغٞ بأْٗا ْتٝذ١ ع١ًُٝ ملا ٜػ٢ُ أغ١ًُ 

ٓتٗا , مبع٢ٓ غٝػا٭غ١ًُ قبٌ  ايػٝاغ١ٝ , ٚاييت ٖٞ بسٚضٖا ْتٝذ١ أزؾ١

ؼٍٛ َا ٜعطف باٱغ٬ّ ايػٝاغٞ يف املكطًشات ايػٝاغ١ٝ املعاقط٠ إىل 

ططح أٜسٜٛيٛدٞ قا٥ِ بصات٘ ٜٗسف إىل املكا١َٚ ايجكاؾ١ٝ . ٚبٗصا وٍٛ 

اـطاب امل٪اَطاتٞ إىل َكٛي١ َٔ َك٫ٛت اـطاب ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ 

ايتدٜٛٔ ٚايتهؿري ع٢ً  ْتاز تِٗٚايكَٛٞ ايعطبٞ سٝح ٜتشٍٛ إىل آي١ ٱ

, ٜٚػسٚ ايتشصٜط َٔ امل٪اَط٠ ايهرب٣ ن١ًُ َؿتاس١ٝ يف سػب ايطًب

اـطاب امل٪اَطاتٞ . ٜسعٞ نٌ تٝاض ٜػتعٌُ ايؿهط امل٪اَطاتٞ أْ٘ ميًو 

اؿٌ نس امل٪اَط٠ ايهرب٣ اييت إَا ؼاٍٚ ايكها٤ ع٢ً اٱغ٬ّ أٚ تسَري 

ظٗطت ؾعاضات اؿًٍٛ )اٱغ٬ّ ٖٛ  ا٭ٚطإ ٚثكاؾاتٗا اـكٛق١ٝ , بٗصا

نٌ ططف  اؿٌ , ايعًُا١ْٝ ٖٞ اؿٌ , املاضنػ١ٝ ٖٞ اؿٌ ...( سٝح ٜٗادِ

بامل٪اَط٠ ايهرب٣ , ٜٚؿرتض أقشاب  غري ٚاٍع\ٚاٍع اٯخط باعتباض اٯخط دع٤ٍ

أِْٗ َتٓٛضٕٚ نس ايػصاد١ اييت ٫ متهٔ غريِٖ َٔ  ايططح امل٪اَطاتٞ

ٜٶ ـــ ٬َسع١ ع٬َات امل٪اَط٠ , مما هعًِٗ ىسَٕٛ ٜٶ\اإضاز أدٓسات  ـــا٫إضاز

 امل٪اَط٠ اييت ؼاى نس ا٭١َ ! . 

ميتس ايططح امل٪اَطاتٞ إىل مجعٝات ٫ متجٌ اـطاب ايعاّ ايػٝاغٞ َجٌ 

طٚؾ١ باٱْػا١ْٝ اييت ؼاٍٚ ؾطض ْٛع مجعٝات سكٛم املطأ٠ أٚ اؾُعٝات املع

َعني َٔ ايتؿطٜعات َجٌ إيػا٤ عكٛب١ اٱعساّ ٚغريٖا , سٝح تعُس ٖصٙ 
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ا إىل ْعط١ٜ امل٪اَط٠ نٛغ١ًٝ يًبكا٤ , ؾٗٞ تسعٞ إٔ ايك٣ٛ اؾُعٝات أٜهٶ

ايتكًٝس١ٜ ٚاحملاؾع١ تهٝس هلا ٚؼاٍٚ ايكها٤ عًٝٗا عرب فُٛع١ َٔ 

ع سطن١ شات بعس عاملٞ بسٚضٖا أْٗا َٓعُات تتب ٪اَطات ٚاملها٥س , َػؿ١ًامل

ِْٗ ميجًٕٛ ايُٓٛشز ايُٓطٞ يًُٓعُات امل٪اَطت١ٝ ايهرب٣ مما إٚبايتايٞ ؾ

ٜؿتح باب امل٪اَط٠ املهاز٠ , ؾتػتػٌ ايك٣ٛ ايتكًٝس١ٜ اييت ناْت َٛنع 

ا ٖصٙ ا ٖصا ايٛنع يت٪نس ع٢ً امل٪اَط٠ ايعامل١ٝ اييت ػػسٖا٫تٗاّ غابًك

ه١َٝٛ , مما ٜ٪زٟ يف ايٓٗا١ٜ إىل ايرتاؾل اؿغري ٚاؾُعٝات املٓعُات 

ي١ ٕ امل٪اَط٠ َكٛإ٪اَطات١ٝ , ٖٚٛ َا هعًٓا ْكٍٛ بامل٪اَط٠ ٚقطاع ايططٚح امل

 ْعاّ ايؿهط ايعطبٞ اٱغ٬َٞ  . َٔ َك٫ٛت ايعٌُ ايػٝاغٞ يف 

اٱغ٬َٞ َٔ ٖٛغ١ٝ تبعسْا عٔ ا٭ؾهاض املٓتذ١ يف -ٜعاْٞ ايؿهط ايعطبٞ

, سٝح تؿػط نٌ ا٭سساخ يػٝاغٞ أ٫ ٖٚٞ اهلٛؽ امل٪اَطاتٞجملاٍ اا

بامل٪اَط٠ , ٚػس عٓس سسخ َعني أقٛات َٔ ٖٓا ٖٚٓاى تتعاىل َع١ًٓ 

ٖا ق٣ٛ امل٪اَط٠ ايهرب٣ نس ايعطٚب١ أٚ اٱغ٬ّ , زٛانتؿاف امل٪اَط٠ اييت تك

١ٝ ؾٗٛ ا يف ايعك١ًٝ امل٪اَطاتٚيف ْؿؼ ايػٝام ٜػري اـطاب ايسٜين َٓدطًط

نسٙ َٔ ق٣ٛ  ٜؿػط ؾؿً٘ يف َٛانب١ ايعكط بٓعطٜات امل٪اَط٠ اييت ؼاى

غ٬ّ , ٚلس ْؿؼ ا٭َط يف اـطاب ايؿعبٟٛ ٚايؿهط خؿ١ٝ تٗسف يتسَري اٱ

املٛد٘ ي٬غت٬ٗى ايعَُٛٞ ٜتذ٘ إىل ايتؿػري ايتآَطٟ يف قطا٠٤ ا٭سساخ 

 َتآَط خاضدٞ , ٚيف غٛا٤ شات ايبعس ايعاملٞ أٚ احملًٞ . سٝح ٜطز نٌ ؾط إىل

ساي١ عسّ ٚدٛز ٖصا املتآَط ع٢ً املػت٣ٛ ايٛاقعٞ ٜتِ ا٫ستهاّ إىل َتآَط 

 َتدٌٝ )قس ٜهٕٛ َٝتاؾٝعٜكٞ يف سا٫ت تػتٓس إىل تؿػريات ز١ٜٝٓ ( .

ا َع ايتطٛض سسثت طؿط٠ ٖا١ً٥ يف تكاعس ا٫ٖتُاّ بٓعط١ٜ امل٪اَط٠ خكٛقٶ 

, سٝح أقبشت ٖٓايو غٗٛي١ غري  اهلا٥ٌ يف ٚغا٥ٌ املٛاق٬ت ٚا٫تكا٫ت



  
   

>>> 

01 
 

ا َٔ املػتشٌٝ تبين , ؾأقبح تكطٜبٶَػبٛق١ يف تٓاقٌ ٚتبازٍ املع١ًَٛ

غرتاتٝذٝات ملطاقب١ تسؾل املعًَٛات أٚ ا٫ْػ٬م ايجكايف باملؿّٗٛ ايؿا٥ع إ

, َٛاتٞ نإ ؾكط ع٢ً املػت٣ٛ ايهُٞي٬ْػ٬م . يهٔ اظزٜاز ٖصا ايتٓاقٌ املعً

, سٝح أَا ع٢ً قعٝس ايهٝـ ؾٝبسٚ إٔ ا٭َط ٜػري يف ا٫ػاٙ املعانؼ 

ملعًَٛات ٚتهدِ هابٝات يػطع١ تٓاقٌ اإ٬ْسغ أْ٘ إشا ناْت ٖٓايو 

أغًب ا٭سٝإ ٜتٛغع ايٓؿط املعًَٛاتٞ يٝؿٌُ أضدا٤ سٝح يف _نُٝتٗا 

ػًٛط١ ١َ املْٛ٘ بٓؿؼ املٓطل ٜتِ ْؿط اٱؾاع١ أٚ املعًإ, ؾ_ناؾ١ املعُٛض٠ 

ٕ املع١ًَٛ اييت تتشذر مبشاٚي١ إ. ؾاٚ٭غباب ْؿػ١ٝ غٝتِ ؾطسٗا ٫سًك

ا , خكٛقٶايب٦ٝات ايؿعب١ٜٛا يف كتًـ نؿـ َ٪اَط٠ خؿ١ٝ ػس هلا ضٚادٶ

َٛد١ٗ شات بعس إقًُٝٞ ناؾعٜط٠ َع ظٗٛض قٓٛات إع١َٝ٬ تًٝؿع١ْٜٝٛ 

مبا ؼًُ٘ َٔ سٝح تعترب ٖصٙ ايكٓٛات ا٭ؾهاض امل٪اَطات١ٝ  ايعطب١ٝ َج٬ًٚ

داشب١ٝ مجاٖري١ٜ نُاز٠ خكب١ يٓؿاطٗا . ٜٚعزاز ضٚاز ايؿهط امل٪اَطاتٞ َع 

, قسز٠ يف تكبٌ ايططح امل٪اَطاتٞ َس٣ قاب١ًٝ ايب١ٝٓ ايعك١ًٝ يجكاؾ١

تبًؼ أقك٢ زضداتٗا يف ايؿهط ايعطبٞ  اٚايكاب١ًٝ يًططح امل٪اَطاتٞ ٖص

 ,ك١ عاز١ٜ يف قطا٠٤ ا٭سساخط٠ ططٜٚايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬ سٝح ٜػسٚ ِٖٚ امل٪اَ

َا لسٙ عٓس أْكاف املجكؿني أٚ بعض املتشصيكني يف قطا٠٤ اؿسخ ٚ

غ١َٝ٬. اٱ-ا يف ثكاؾتٓا ايعطب١ٝايػٝاغٞ زيٌٝ ع٢ً شيو خكٛقٶ

ؾاؿسخ ايػٝاغٞ ٚايجكايف ٚا٫دتُاعٞ نً٘ َٓعٛض إيٝ٘ َٔ ظا١ٜٚ ايهعٝـ 

َٶاملػًٛب ع٢ً أَطٙ مبٓطل امل٪اَط٠ . ْعط١ٜ امل٪ ا ع٢ً ا يٝػت سكطٶاَط٠ عُٛ

املها٥س )اؿػس ٚايعني ٚايؿهط ايػٝاغٞ ؾٗٞ تبسأ َٔ ع٬ق١ ايؿطز بؿطز آخط 

ػس . ٚات ببعهٗا...( إىل ع٬ق١ ايؿطز باجملتُع ٚ ع٬قات اجملتُع.ايؿطز١ٜ

ْعط١ٜ امل٪اَط٠ ب٦ٝتٗا اـكب١ يًُٓٛ ٚا٫ْتؿاض يف ايعكٌ اٱغ٬َٞ َجًُا 
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ْٶػس ا٭عؿاب ايهاض٠ َ ت َٚا بني تؿككات ا يًُٓٛ ع٢ً ساؾ١ ايططقاها

, َٔ َٓطًل إٔ ايعكٌ ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ نُا ٖٛ ايػ٧ٝ ايٛنع مسٓتاٱ

َٓعٛض إيٝ٘ ميجٌ ب١ٝٓ ؾهط١ٜ تاضى١ٝ بايسضد١ ا٭ٚىل ٚيهٔ ٖصٙ ايتاضى١ٝ ٫ 

تكّٛ ع٢ً ايػريٚض٠ ٚا٫غتُطاض بٌ تكّٛ ع٢ً َا ٜكؿ٘ اؾابطٟ بايتاضٜذ 

 .4اؾعضٟ 

ْٶ  ٝٶؼتٌ امل٪اَط٠ أٚ ايؿت١ٓ َها -ا يف اٯزاب ايتاضى١ٝ ايعطب١ٝا ض٥ٝػ

َٶ ٝٳ ا ع٬ًُاٱغ١َٝ٬ , ؾكس ناْت ايؿت١ٓ زٚ  ايؿعٌ ايػٝاغٞ ا يفا قسٶغٝاغ

ا بؿهٌ , سٝح لس اغتعُاٍ َكطًح ايؿت١ٓ َتساًٚياٱغ٬َٞ-ايعطبٞ

تًـ املكازض ٚاغع بسا١ٜ يف ايٓل ايكطآْٞ إىل ا٭سازٜح اجملُٛع١ أٚ يف ك

ايتاضى١ٝ اٱغ١َٝ٬ , ٚنجط٠ تساٍٚ َكطًح ايؿت١ٓ ٖصا مل ٜهٔ َٔ عسّ , 

ْ٘ إشا ْكًٓاٙ َٔ ايعكٌ أقع١ٝ ٚظطٚف تاضى١ٝ َع١ٓٝ . إ٫ بٌ ي٘ قسزات ٚا

ايتاضىٞ إىل ايعكٌ املؿهط عا١َ ٜتشٍٛ إىل َبسأ َؿطٚط يًتؿػري ايػبيب 

ٝٶ غٞ , ٚمبا إٔ ايعكٌ ايػٝاغٞ ا زاخٌ فاٍ ؾِٗ ايؿعٌ ايػٝايٮسساخ قبً

ْ٘ إٕ أؾطت وتهِ إىل تاضٜذ دعضٟ , ؾاٱغ٬َٞ بؿُٗ٘ ايرتاثٞ نُا ٚغبل أ

َٶ ا قاٚي١ يتػط١ٝ ايؿطاغات بني ٖصٙ اؾعض عرب ٚنع َباز٨ ٖٓايو زٚ

تؿػري١ٜ قب١ًٝ ػاْب ايكٛاب يف سا٫ت عسٜس٠ , ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ؾكط 

ؽ انتؿاف امل٪اَط٠ , أٟ إىل تتشٍٛ قاٚي١ ايهؿـ عٔ َ٪اَط٠ إىل ٖٛ

إهاز ب١ٝٓ عك١ًٝ قاب١ً ع٢ً تكبٌ ْعط١ٜ امل٪اَط٠ ٚإْتادٗا , يهٔ قبٌ ؼسٜس 

إٔ ًْكٞ ْعط٠ ع٢ً  ٚدب أ٫ًٚ ٖصٙػًٝات ٚخكا٥ل ايعك١ًٝ امل٪اَطات١ٝ 

                                                           
-زلّس عاتس اجلاتطٌ , ذىىَٓ اٌعمً اٌعطيب , ِطوع زضاؼاخ اٌىحسج اٌعطتُح , تًنوخ 1

 95, ص 9115, 11ٌثٕاْ ,ط
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ٜٶايؿت١ٓ زٚضٶ\ا٭غباب ٚايعطٚف ايتاضى١ٝ اييت دعًت يًُ٪اَط٠ ا يف ا قٛض

 اٱغ٬َٞ !-ايتؿهري ايػٝاغٞ ايعطبٞ
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 األسباب الهفسية لهصوء العقلية املؤامراتية يف العقل السياسي اإلسالمي  .2

تػتدسّ ْعط١ٜ امل٪اَط٠ إَا نإغرتاتٝذ١ٝ زؾاع١ٝ ٜٛيسٖا ايؿهط ايصٟ ٜٓعط 

ا َا إىل ْؿػ٘ نططف َػًٛب , أٚ تتٛيس عٔ ططٜل إضاز٠ ٚاع١ٝ تعطف دٝسٶ

ايػطزٜات ايتاضى١ٝ مبدتًـ غتذٓٝ٘ امل٪اَط٠ َٔ ؾا٥س٠ هلا . يٛ تأًَٓا 

أْٛاعٗا يٛدسْا يف أغًب ا٭سٝإ عٓس َٔ ٜهتب ايتاضٜذ َٔ ظا١ٜٚ املػًٛب 

ا َٔ اؾاشب١ٝ ي٬ستُا٤ بايتؿػريات امل٪اَطات١ٝ , سٝح تتشٍٛ ٖصٙ ْٛعٶ

ا إىل إغرتاتٝذ١ٝ اؾاشب١ٝ مٛ امل٪اَط٠ إىل  ْٛع َٔ ايتُرتؽ ٜتشٍٛ غايبٶ

َجًُا أؾاض ابٔ خًسٕٚ يف َكسَت٘ بإٔ ايعكب١ٝ  ٕ امل٪اَط٠ ٖٞإسٝح  ,يًبكا٤

ٖٞ إغرتاتٝذ١ٝ يًبكا٤ عٓس اجملتُعات ايبس١ٜٚ , ٖٚٞ نصيو ايبصض٠ ا٭ٚىل 

اييت غت٪َٔ ايتُاغو ايهطٚضٟ يًك٣ٛ ايبس١ٜٚ يف ساي١ َا اْتكٌ طُٛسٗا 

ملطس١ً تؿهٌٝ ايسٚي١ أٚ اؿهاض٠ عس شاتٗا . ٚلس عٓس ايؿًٝػٛف ا٭ملاْٞ 

ْٝتؿ٘ ْكس ايتؿػري ا٭خ٬قٞ يًتاضٜذ َٔ َٓعٛض١ٜ ايهعٝـ , ؾطٜسٜطٜو 

سٝح تٛقٌ عرب عج٘ عٔ أقٌ ا٭خ٬م إىل إٔ ا٭خ٬م ٖٞ َٔ قٓع 

ايهعؿا٤ , ايصٜٔ ٜهطغٕٛ َباز٥ٗا ؿُا١ٜ سكٛقِٗ ع٢ً نعؿِٗ َٔ ١ُٖٓٝ 

ا٭قٜٛا٤ ,ؾتػسٚ ا٭خ٬م فطز ٚغ١ًٝ ملٓع ا٭قٜٛا٤ َٔ ايٛقٍٛ إىل أٖساؾِٗ 

ٚنع سٛادع ٚقٝٛز ْؿػ١ٝ متٓع ا٭قٜٛا٤ َٔ تطبٝل قٛتِٗ , مما  ٚشيو عرب

هعٌ َٔ ا٭خ٬م غ٬ح ايهعؿا٤ يًبكا٤ . ع٢ً ْؿؼ ايػٝام ٜػري ايؿهط 

ا عٔ املٓطل املاْٟٛ )ثٓا١ٝ٥ اـري امل٪اَطاتٞ , ؾٝػسٚ سني ماٍٚ زضاغت٘ بعٝسٶ

١ ٚايؿط( ٚغ١ًٝ يًبكا٤ يبعض ا٭ؾهاض اييت قسضت عٔ ؾ٦ات املػتهعؿ

َٚٓعٛضٜات َٓٗه١  سطنتٗا غطٜع٠ ايبكا٤ , اييت َا نإ غٝػُح ببكا٥ٗا 

ٝٶ ا ملػاض ا٭سساخ يف ايتاضٜذ . يف ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ , سٝح اضتبط ا ْعطٶطبٝع
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ا , ٚنإ ايؿكٝ٘ عٕٛ ايٛايٞ ٚايجاْٞ املصٖب ايسٜين بايػًط١ ايػٝاغ١ٝ غايبٶ

ٜٶا ساَٞ ا٭ٍٚ , لس ٖصٙ ايع٬ق١ ت٪ثط تأثريٶ ا يف تؿهٌ ايؿهط امل٪اَطاتٞ دٖٛط

 _َٚا أنجطٖا يف ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ_ْ٘ َع تػريات ايػًط١ ايػٝاغ١ٝإسٝح 

تتػري نصيو ايػًط١ ايس١ٜٝٓ ٚشيو ٭ٕ ايسٜٔ شٚ أ١ُٖٝ دٖٛط١ٜ يف 

بٔ خًسٕٚ ٜكٍٛ آَعٛض١ٜ ايؿطز املػًِ ايػٝاغ١ٝ , ٖٚٛ ا٭َط ايصٟ دعٌ َٔ 

ايسٜٔ , ٖصٙ ايعباض٠ اييت ػػس يٓا أ١ُٖٝ ايعطب ٫ ٜكًح أَطِٖ إ٫ ب إٕ

عاٌَ ايسٜٔ يف ع١ًُٝ ايتذٝٝـ اؾُاٖريٟ يف إطاض ايعكٌ اٱغ٬َٞ , سٝح 

ؼٛيت عباض٠ بٔ خًسٕٚ ٖصٙ إىل ؾب٘ قإْٛ تاضىاْٞ , مبا أْٗا َاظايت 

ٕ ايؿٝع١ ٜكٛزٕٚ ٛايجٛضٜقاؿ١ يَٝٛٓا ٖصا . ٚبٓؿؼ املٓطل ايصٟ نإ 

ٜات َ٪اَطات١ٝ ؼت ؾعاض َؿطٚع١ٝ اٱَاّ ايها٥ع١ ايجٛضات عرب ططح ْعط

, ِٗ ؼت َؿطٚع١ٝ قُٝل عجُإٚثأضٙ نس َٔ اغتدسّ ْؿؼ إغرتاتٝذٝت

ٕ يًكه١ٝ ايؿٝع١ٝ ست٢ إشا َا اْتٗٛا َٔ أَط ا٭َٜٛني ٛايعباغٝ ِهٚاْ

, ٚاملتأٌَ _ايؿٝع١ ايع١ًٜٛ_ؿا٥ِٗ ايػابكني أعًٓٛا ايكطٝع١ َٔ سً

 تتٓاٍٚ ٖصٙ ا٭سساخ ٜكـ ع٢ً تٓٛع ايتؿػريات يًُدطٛطات ايتاضى١ٝ اييت

ٞ ايػٝاغ صٙ ا٭سساخ .نإ ايكطاع يف ايؿهطامل٪اَطات١ٝ املدتًؿ١ هل

, قطاع ططف َػتهعـ است٢ُ بامل٪اَط٠ قطاع َ٪اَطات_َٚاظاٍ_اٱغ٬َٞ 

نس ططف َتُهٔ اغتػٌ امل٪اَط٠ يتشكٝل َؿطٚعٝت٘ , َٚا هُع بٝٓٗا ٖٛ 

 اٱغ٬َٞ يًُ٪اَط٠ . قاب١ًٝ املدٝاٍ ايػٝاغٞ

يف َطس١ً أخط٣ بعس قطٕٚ َٔ ايتدًـ ٚايتؿهو ٚاهلٛإ مل هس ايعطب  

ٚاملػًُٕٛ ايصٜٔ ساٚيٛا ايٓٗه١ َٓص قطٕٚ َٔ ا٫مطاط زٕٚ دس٣ٚ بسأت 

َٓص تهعهع ايسٚي١ ايعطب١ٝ يف ايكطٕ ايجاْٞ عؿط , ٚمل تهٔ ايكطٕٚ اييت 

ع٢ً  ١ ايعجُاْٝني أسػٔ سا٫ًَطت بايؿهط ايعطبٞ اٱغ٬َٞ ؼت يٛا٤ خ٬ؾ
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املػت٣ٛ ايؿهطٟ ٚايعًُٞ ع٢ً ا٭قٌ , سٝح أبعس ايعجُاْٝني نٌ َا ٖٛ عطبٞ 

ٚنٌ َا ٖٛ ثكايف ٚعًُٞ َٔ ْطام اٖتُاَاتِٗ ايػٝاغ١ٝ َهتؿني 

بايػٝطط٠ ايعػهط١ٜ عرب إغرتاتٝذ١ٝ إبعاز أٌٖ ايجكاؾ١ ايعامل١ ٚايتدًل َٔ 

َهاْتِٗ ا٫دتُاع١ٝ يف طبك١ ايعٛاّ ,  ؾط اْتكازاتِٗ ٚق٬قًِٗ عرب سكطِٖ

ٚسكط نٌ املٓاقب ايٓدب١ٜٛ ع٢ً ا٭تطاى أٚ َٔ ٜجبت ٤٫ٚٙ املباؾط يًسٚي١ 

ٝٶ_ايعجُا١ْٝ . بٗصٙ اٱغرتاتٝذ١ٝ ايٓادش١  َٔ داْب _ا ع٢ً ا٭قٌ َٝساْ

ايعجُاْٝني متهٓٛا َٔ اهل١ُٓٝ ع٢ً َا ٜعطف بايعامل اٱغ٬َٞ ٚأدعا٤ َٔ 

يكطٕٚ عسٜس٠ , ؾهاْت ايسٚي١ ايعجُا١ْٝ أسس أنرب أٚضٚبا ايؿطق١ٝ 

ا ع٢ً ايجكاؾ١ إَرباطٛضٜات ايعامل يكطٕٚ , يهٓٗا ع٢ً املكابٌ ناْت ٚباًي

ايعامل١ يًعطب َٚٔ داٚضِٖ يف خهٛعِٗ يًرتى , ؾكس اْتؿط اٱغ٬ّ 

ٚاْسثطت ايجكاؾ١ ايس١ٜٝٓ ايعامل١ يٝعٛز ايعطب يهٗـ ايبسا٠ٚ  ايسضاٜٚؿٞ

ٝٶ ٝٶٜٚٓشطٛا يكطٕٚ ط١ًٜٛ زٜٓ ٝٶا ٚعًُ ا . ٚناْت اغتؿاقتِٗ املتأخط٠ ا ٚثكاؾ

, قاَت ع٢ً لشت بسا١ٜ ثٛض٠ غًؿ١ٝ يف اؿذاظيف ايكطٕ ايتاغع عؿط سٝح 

ٜبسٚ َؿطٚع١ٝ ز١ٜٝٓ ؼت ؾعاض عٛز ع٢ً بسأ فػس٠ َبسأ ابٔ ت١ُٝٝ ايصٟ 

ٌ ظايػٝاغ١ٝ عٓسَا قاغ٘ : ايػًطإ  ا يف ؾِٗ ْؿػ١ٝ ايعطبأْ٘ نإ ساشًق

غًط١ تطعاٙ .  زٕٚ ٫ٚ ػػٝس يًسٜٔ اهلل يف ا٭ضض ٫ٚ ق٬ح يًطع١ٝ ب٬ ضاٍع

ا ٠ يف اؿذاظ يف إقا١َ زٚي١ َػتك١ً غتعطف ٫سًكضٛؾٓذشت ٖصٙ ايج

د١ٗ ملؿطٚعٗا بايػعٛز١ٜ ,ٚغط لاسٗا ٖٛ اضتباط ايسٜٔ بايػٝاغ١ٝ نٛا

ايػٝاغٞ , ٚغٝتشٍٛ ٖصا ايؿهط ايػًؿٞ ْؿػ٘ إىل َٛيس يٓعط١ٜ امل٪اَط٠ يف 

ايكس١َ ايٓاب١ًْٝٛٝٝ قؿع ايٓٗه١ , سٝح  تأظ١َٓ ٫سك١ . يف َكط ناْ

اطًع ايعطب بكس١َ سهاض١ٜ ع٢ً ايؿطم بني اؿساث١ ايػطب١ٝ ٚايتدًـ 

, ٕ ايتاغع عؿط٢ً َكط َع َسخٌ ايكطايعطبٞ أثٓا٤ اؿ١ًُ ايؿطْػ١ٝ ع
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ٚبسأت بعسٖا َؿاضٜع َا ٜعطف بايٓٗه١ ايعطب١ٝ اييت ضمست َؿطٚعٗا ع٢ً 

غ٪اٍ : ملاشا تكسّ ايػطب ٚ تأخطْا مٔ ؟ , سٝح غٝتشٍٛ ٖصا ايػ٪اٍ ْؿػ٘ 

َٔ َٛيس ملؿاضٜع ايٓٗه١ يف ايؿرت٠ ا٭ٚىل اييت أعكبت ايكس١َ اؿهاض١ٜ 

ٕ ايعذع عٔ سٝح ظٗط يًعٝاإىل َٛيس يٓعط١ٜ امل٪اَط٠ يف أظ١َٓ ٫سك١ , 

َؿاضٜع ايٓٗه١ يف ايتذػس ع٢ً أضض ايٛاقع ع٢ً ايًشام بايػطب ٚؾؿٌ 

ايطغِ َٔ سكٍٛ أغًب ايسٍٚ ايعطب١ٝ ع٢ً اغتك٬هلا َٔ ايسٍٚ ايػطب١ٝ اييت 

, ٚظاز غع عؿط ْٚكـ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ا٭ٍُٖٚٝٓت عًٝٗا يف ايكطٕ ايتا

غتعُاض ايتكًٝسٟ إىل اهل١ُٓٝ ايط١ٓٝ ب١ً إٔ ؼٛيت ٖصٙ اهل١ُٓٝ َٔ ا٫

ُٶا ثايجٶاٱغرتاتٝذ١ٝ ٚايؿهط١ٜ سٝح بكٞ ايعامل ايعطبٞ عامًل ا بني ا َٓكػ

ايتبع١ٝ يًعامل ا٭ٍٚ )املعػهط ايطأمسايٞ( ٚايعامل ايجاْٞ )املعػهط 

ا٫ؾرتانٞ( يؿرت٠ َٔ ايعَٔ , ٚست٢ بعس ظٚاٍ ايجٓا١ٝ٥ ايكطب١ٝ ايعامل١ٝ 

زٕٚ َعْٛات ا عٔ إزاض٠ ؾ٪ْٚ٘ غ٬َٞ قاقطٶؾكس بكٞ ايعامل ايعطبٞ ٚاٱ

ًً ا إٔ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ تعترب نأَ ايػ٬ّ أدٓب١ٝ , سٝح لس َج

ايطزع اـاضد١ٝ  يف َٓطك١ ايؿطم ا٭ٚغط بؿٗاز٠ قٛاتٗا اييت متجٌ ق٠ٛ

طات١ٝ كتًـ ًَٝر ايعطبٞ . ظاز َٔ داشب١ٝ ايططٚح امل٪ايهجري َٔ زٍٚ اـ

قط٠ اييت اضتبطت َباؾط٠ نجري َٓٗا بكهاٜا إغ١َٝ٬ أٚ عطب١ٝ اؿطٚب املعا

ٚ)سطب أؾػاْػتإ , سطٚب اـًٝر , سطب ايبٛغ١ٓ ...( سٝح ؼٛيت َٓطك١ 

ا ملطنع ايٓؿاط اؿطبٞ ايعاملٞ نُا ناْت يف ايكطٕٚ ايؿطم ا٭ٚغط فسزٶ

أزٚاض باضظ٠ يف َػاض ايػٝاغ١ٝ  ,ايٛغط٢ . ناْت يك٣ٛ خاضد١ٝ نجري٠

اٱغ٬َٞ ,سٝح اؿسٚز اؾػطاؾ١ٝ -ٛغرتاتٝذٝا يف ايعامل ايعطبٞٚاؾٝ

ثط َعاٖس٠ اقتػاّ أضانٞ بني ق٣ٛ اغتعُاض١ٜ أضمست  ١يًُٓطك١ ايعطبٝ

, ؾُٔ سطٚب اـًٝر إىل اؿطب ا٭ؾػا١ْٝ _َعاٖس٠ غاٜؼ بٝهٛ_غطب١ٝ 
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ا إىل نجري َٔ اٱغطا١ًٝٝ٥ , ٚقًٛي_ا باؿطٚب ايعطب١ٝا٭ٚىل ٚايجا١ْٝ َطٚضٶ

املعاٖسات اييت تعترب نأَ ايػ٬ّ يف املٓطك١ ٚتتكازّ َع ايؿهط ايػٝاغٞ 

سساخ مج١ً َٔ ايؿهٛى ٚلس ٖصٙ ؿعبٟٛ اٱغ٬َٞ , ؼٛط نٌ ٖصٙ ا٭اي

ايؿهٛى ٚانش١ يف ايػطزٜات ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ , سٝح ٜػسٚ ايرتاؾل 

ايػطزٜات بايتِٗ ؾان١ٗ املجكؿني ٚايهتاب ايعطب ٚاملػًُني , ٬ْسغ يف ٖصٙ 

ا َٔ ٖٛغ١ٝ كهاٜا ايػٝاغ١ٝ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ ْٛعٶايايعطب١ٝ اييت تتٓاٍٚ 

ٌَّ نٌ ايٓهبات ايػابك١ ٚاي٬سك١ , ٖٚصا  ٜٴش ايبشح عٔ غبب داَع َاْع 

اهلٛؽ أمسٝ٘ بايؿٝط١ٓ ايُٓط١ٝ أٚ ببػاط١ امل٪اَط٠ . مبا إٔ ايتاضٜذ 

ٕ إعًٝ٘ عٓكط ايؿؿٌ, ؾاّ اـ٬ؾ١ ٜػًب ا َٓص اْٗٝاض ْعاٱغ٬َٞ خكٛقٶ

ْ٘ ست٢ إامل٪اَط٠ تكبح َكٛي١ َٔ َك٫ٛت ايسضاغ١ ايتاضى١ٝ , سٝح 

ايٓذاسات املعسٚز٠ ع٢ً ا٭قابع ٜٓعط إيٝٗا بطٜب١ ع٢ً أْٗا ْتٝذ١ مل٪اَط٠ أٚ 

ا أنرب . ٚقس ْعط نجري َٔ املؿهطٜٔ عباض٠ عٔ خسٜع١ ؽؿٞ ٚضا٤ٖا ؾطٶ

ّ ٚايٓهػ١ 4391يف سطب أنتٛبط  ايصٟ طبعتِٗ اهلعمي١ ايعطب١ٝ املس١ٜٚ_

اييت تػببت يف غكٛط سًِ ايٛسس٠ ايعطب١ٝ ٚاملؿطٚع ايٓٗهٟٛ ايكَٛٞ ايصٟ 

نٌ قاٚي١ ؾعٌ غٝاغٞ عطبٞ , بتؿا١َٝ٩ َؿطط١ إىل  _طاملا ضٖٚٔ عًٝ٘ 

ٕ نجري َِٓٗ أَه٢ ٚقت٘ ٜربٖٔ ع٢ً ست١ُٝ اهلعمي١ ٜٚؿهو يف إست٢ 

ٜٴنٌ بازض٠ ْٚؿاط يتشػني ايٛنع . ع٢ً غب ٓعط ؿطب أنتٛبط ٌٝ املجاٍ 

أضانٝٗا)قشطا٤ غٝٓا٤( اييت  ٠ّ اييت لشت ؾٝٗا َكط يف اغتعاز4319

ّ ع٢ً أْٗا َ٪اَط٠ ع٢ً ايٛسس٠ ايعطب١ٝ , ٚلس ٖصا يف 4391خػطتٗا يف سطب 

أعُاٍ نجري َٔ َؿهطٟ ايٓهػ١ أَجاٍ ّ.سػٓني ٖٝهٌ ٚغريٙ . ْؿاٖس 

اـطاب اٱغ٬َٞ أٚ ايكَٛٞ أٚ َؿطزات امل٪اَط٠ ٚانش١ يف أعُاٍ َٓعطٟ 

ؾؿً٘ يف  تػٜٛؼست٢ املاضنػٞ ايعطبٞ املعاقط سٝح ٜعُس نٌ ططف إىل 
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ػػٝس َك٫ٛت٘ ع٢ً أضض ايٛاقع بامل٪اَط٠ . ٚيهٔ ايػ٪اٍ ايصٟ ٜططح ْؿػ٘ 

ٖٛ: َٔ ٖٛ ٖصا املتآَط َٚا ٖٞ طبٝع١ ٖصٙ امل٪اَط٠ ؟ اٱداب١ اييت ٜهعٗا 

َجٌ ايػبب ايؿططٞ ايصٟ ٜؿػطٕٚ ب٘  أقشاب ايططح امل٪اَطاتٞ بػٝط١

ايتاضٜذ , إْٗا امل٪اَط٠ اييت تكٛزٖا إَا أططاف َٔ ايساخٌ ع١ًُٝ , غٛا٤ 

ٜٶ ٜٶنْٛٗا ع١ًُٝ إضاز ا مبع٢ٓ أْٗا كسٚع١ ا بػا١ٜ َع١ٓٝ ,أٚ أْٗا ع١ًُٝ ٫ إضاز

َٔ ق٣ٛ نرب٣ , أٚ إٔ امل٪اَط٠ تكٛزٖا أططاف نرب٣ تٓؿس ؼكٝل امل٪اَط٠ 

أَا ٖسف ٖصٙ امل٪اَط٠ ؾٗٛ َٓع تطٛض ايعطب ٚاملػًُني ٚتسَري ايعامل١ٝ . 

املؿاضٜع ايصٟ غتدطز ٖصٙ ا٭١َ َٔ ْهباتٗا يف نٌ اجملا٫ت إشا َا قسض 

ا إٔ ػس ملؿطٚع ٖصٙ ايؿ١٦ املتآَط٠ عًٝٗا إٔ ٜتذػس ! ٜٚبًؼ َٔ ايػطاب١ عذبٶ

ل املتكازَات املتٓاقهات تًتكٞ يف ايططٚح امل٪اَطات١ٝ ؾتتٛاطأ ا٭نساز ٚتتؿ

خًؿ١ٝ َاضنػ١ٝ  اا شع٢ً اٱقطاض بامل٪اَط٠ ايه١ْٝٛ , َجاٍ ع٢ً شيو إٔ سعبٶ

اؾرتان١ٝ يف اؾعا٥ط ٜسعٞ إٔ إغطا٥ٌٝ تكٛز أدٓس٠ عامل١ٝ ٱغكاط٘ !ٖٚصا 

ايعذب ايعذاب ؾُا ؾإٔ إغطا٥ٌٝ ٖٚصا اؿعب ايصٟ ؾؿًت ض٥ٝػت٘ يف أظٜس 

َٶ غ١ٝ تصنط ست٢ ع٢ً املػت٣ٛ لاظات غٝاإا ع٢ً ؼكٝل أٟ َٔ عؿطٜٔ عا

احملًٞ ,َجًِٗ َجٌ ْكها٥ِٗ اٱغ٬َٝني اؾسز املٓعٚعٞ ايسغِ , سٝح 

ا بٛدٛز َ٪اَط٠ يتٗسِٜ َؿاضٜعِٗ ايؿص٠ اييت أْتذتٗا ٜتصضع ٖ٪٤٫ مجٝعٶ

أؾهاضِٖ ايعبكط١ٜ بٛسٞ َٔ اهلل !. َٚٔ ايػدط١ٜ إٔ ٜسٚض ايكطاع سٍٛ 

ا بصاتٗا , أٟ ططف أسل إٔ ٠ ٖسًؾأسك١ٝ نٌ ططف بامل٪اَط٠ ؾتكبح امل٪اَط

١ ٜتآَط عًٝ٘ , ؾٝتشٍٛ ا٭َط َٔ ايكطاع ع٢ً ٚنع أسػٔ ايرباَر ايػٝاغٝ

أدسض ٚأِٖ إٔ تكاّ نسٙ  ىل قطاع َٔ ٖٛإإىل ايكطاع ع٢ً ٖٛؽ امل٪اَط٠ ,

ٖٚصا ٖٛ َا أمسٝ٘  ,َٔ أدٌ ا٫عرتاف بٛغ١ًٝ امل٪اَط٠ْ٘ قطاع إَ٪اَط٠ ,

 ايعس١َٝ ايػٝاغ١ٝ باَتٝاظ! 



  
  

 

09 
 

يف إضاز٠ تٗهِ ؿاد١ يف ْؿػٞ , ٚمبا أْٞ  ْعٛز إىل َٛنعٓا ؾكس ابتعست ق٬ًًٝ

بكسز اؿسٜح عٔ غٝهٛيٛد١ٝ ايؿهط امل٪اَطاتٞ ٚآي١ٝ ػػسٙ يف َػت٣ٛ 

املدٝاٍ ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ , ؾإْين أقـ أَاّ خٛاض ايععا٥ِ ايتطبٝك١ٝ ٚؾب٘ 

امل٪اَط٠ نآي١ٝ  سٚ ْعط١ٜا٫غتكاي١ َٔ ايػٝاغ١ٝ ايعك١ْٝ٬ , عٝح تػ

, مبع٢ٓ آخط ٜتِ تساٍٚ ْعط١ٜ امل٪اَط٠ نأز١ٜٚ َػه١ٓ , ٫ تساٟٚ تعٜٛه١ٝ

ٝٶ ا أمل٘ . ٚيٛ زضؽ ايع١ً يهٓٗا ؾكط ترتى املطٜض ٜٛاد٘ َكريٙ َتٓاغ

َاضنؼ ْعط١ٜ امل٪اَط٠ ٚع٬قتٗا بايػٝاغ١ٝ بسٍ زضاغت٘ ايسٜٔ ٚع٬قت٘ 

 ايػٝاغ١! ْعط١ٜ امل٪اَط٠ ٖٞ أؾٕٝٛ  إٕباجملتُع , يكاٍ 

ٓٶإشٕ ٜػسٚ نٗـ املػًٛب ِس ا يًؿهط امل٪اَطاتٞ , ؾاملػًٛب ايصٟ ا ممتاظٶه

ٜطؾض إٔ ٜكط عكٝك١ ٚنع٘ ٚٚاقع ساي٘ ايصٟ قس ٜػاعسٙ بعسٖا ع٢ً 

ٝٶ إىل سٌٝ أٚ آيٝات تعٜٛه١ٝ واٍٚ بٗا إٔ ِٜٖٛ  أا , ًٜذؼػني ٚنع٘ ٚاقع

َٓعت٘ َٔ ايتكسّ . ا ْٚؿػ٘ بٛدٛز َ٪اَطات نرب٣ ٖٞ َٔ دعًت َٓ٘ َػًٛبٶ

ا ٚدٛز امل٪اَطات بٗصا ٜبعس نٌ َػ٪ٚي١ٝ عٔ ايصات , ٚيٛ نٓا ٫ ْٓؿٞ قطعٶ

اؿكٝك١ٝ , إ٫ إٔ اؿاي١ ايٓؿػ١ٝ اييت ٜسضؽ بٗا املػًٛب ا٭سساخ ايػٝاغ١ٝ 

ٝٶ , اٚايتاضى١ٝ ػعٌ َٔ ؾب٘ املػتشٌٝ ؼكٝل ؾطٚط زضاغ١ اؿاي١ َٛنٛع

ٍ إىل َكٛي١ َٔ َك٫ٛت ايتاضٜذ بٌ إٕ ايِٖٛ يف ٖصٙ اؿاي١ غٝتشٛ

امل٪اَطاتٞ يف ايعكٌ ايػٝاغٞ , سٝح ٜٛيس ايؿعٛض املػتُط بايهعـ 

ٚا٫غتهعاف ساي١ َٔ اٱسباط تكٛز إَا إىل اغتكاي١ ايعكٌ ايػٝاغٞ أٚ 

َٶ ا سٝح ا٫ضتهاؽ بٓعط١ٜ امل٪اَط٠ . أٚ يف ساي١ أخط٣ ْأٌَ إٔ تتذػس ٜٛ

 ٛاد١ٗ ايكس١َ إىل قاٚي١ ػاٚظٖا !  هاب١ٝ تٓكًٓا َٔ َإ ٌتتٛيس ضز٠ ؾع
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 قضية السهة والصيعة . .3

مل ٜعاْٞ ايؿهط ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ َٔ قه١ٝ يف تاضىٝ٘ َجًُا عا٢ْ َٔ 

قه١ٝ ايؿٝع١ ٚايػ١ٓ , ؾكه١ٝ ايؿٝع١ ٚايػ١ٓ ٖٞ قه١ٝ قٛض١ٜ يف ايؿهط 

ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ َٓص إٔ ْؿأ ايؿهط ايؿٝعٞ يسٚاؾع غٝاغ١ٝ , سٝح لس 

% َٔ ايتاضٜذ ايػٝاغٞ 39ايػ١ٓ ٚايؿٝع١ َٛدٛز٠ يف أنجط َٔ  قه١ٝ

اٱغ٬َٞ يف ايػطزٜات ايتاضى١ٝ ٚايؿك١ٝٗ اييت لسٖا مم٠٤ًٛ بإسا٫ت 

يكه١ٝ ايػ١ٓ ٚايؿٝع١ . ٚبايتأنٝس ٫ دس٣ٚ َٔ ايتصنري بأْ٘ ٫ ؾا٥س٠ َٔ 

ؾهٌ ططف  ,خط َٔ ْاس١ٝ املكساق١ٝ ايتاضى١َٝؿان١ً نتب ططف عٔ اٯ

ؽ ب١ٜٛٗ ز١ٜٝٓ غٛا٤ ؾٝع١ٝ ناْت أٚ غ١ٝٓ ٜٚطؾض تكبٌ ايططف ٜتُرت

ٕ ايتعاٌَ َع اٯخط ٜتِ مبٓطل ايتدٜٛٔ املتبازٍ . يف اؿكٝك١ إبٌ  اٯخط ,

إٔ قه١ٝ ايػ١ٓ ٚايؿٝع١ يف ايؿهط ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ يٝػت فطز ْعاع 

ٖٛ ٕ ا٭َط إعٔ اٯخط يف املؿطٚع١ٝ ايتاضى١ٝ, بٌ تاضىٞ سٍٛ أسك١ٝ ططف 

ٝٶ َبسًأًٛب تؿهري يف ايػٝاغ١ ٜؿطض ْؿػ٘ عباض٠ عٔ أغًٛب سٝا٠ ٚأغ  اقبً

ط يتؿػري ايتاضٜذ ٚ اؿانط ٚ املػتكبٌ عٓس نٌ اػاٙ , ؾإشا نإ املٓعِّ

ٌ ايػٝاغٞ ؼسٜس َٔ إٔ َٔ غا١ٜ ايؿعٜط٣  4ايكاْْٛٞ ا٭ملاْٞ ناضٍ مشٝت

                                                           
 األدلاْ ادلفىطَٓ أُ٘ أحس( 1541 أتطًَ 3 ذىيف - 1444 َىٌُى 11 وٌس) واضٌشُّد - 1

حُس ذظض عسج  ادلاضٍ اٌمطْ يف اٌٍُرباٌُح ٔمازاٌفٍؽفح أورب ِٓ ,َعسوِٕؾط لأىين 

 إشىاٌُاخ ٔالشىا اٌصَٓ ادلفىطَٓ أُ٘ ِٓ٘ى وأعّاي ٌٕمس اٌسميمطاعُح إٌُاتُح ,

 واٌُؽاضاألوضويب اٌٌُّن ذأشًنٖ اٌعاِح,وّامشً احلطَاخ وِعضٍح واٌسؼرىض اٌؽُاؼح

 ألعطوحاخ فىطًَا أحسادلّهسَٓ مشُد َعرربواضي شٌه وعالوجعًٍ. ؼىاء حس عًٍ

 .   اجلسز احملافؾٌن
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ٖٞ ؼسٜس ايعسٚ  ٕ غا١ٜ ايؿعٌ ايػٝاغٞ عٓس ايػ١ٓ ٚايؿٝع١إٖٛ ايعسٚ , ؾ

يعسا٠ٚ تبسٚ َتبازي١ بني , ؾا, ٚمبا إٔ ا٭َط ٜسٚض بني تٛدٗنياملكابٌ بُٝٓٗا 

ع٢ً عهؼ َبسأ ايػٝاغ١ٝ ايٛاقع١ٝ عٓس _ٚاملؿه١ً إٔ ٖصا ايعسٚ  ,ايططؾني

ٚ ٫ تاضىٞ مبٓطل ٫ ىهع يًتػري ايٛاقعٞ بٌ ٖٛ عس _ناضٍ مشٝت

اغ١ , عسٚ اٯخط٠ ٚ ايسٜٔ ٚايػٝ ٕ ٚاسس ٖٛ عسٚآاملكسؽ ايسٜين, ؾايعسٚ يف 

 َٚٔ ٖٓا استكإ قه١ٝ ايؿٝع١ ٚايػ١ٓ .  ,عامل ايؿٗاز٠

ا إ٫ إش_ٖصٙ املؿه١ً بايتأنٝس ٫ ؼًٗا ايٛاقع١ٝ ايػٝاغ١ٝ مبباز٥ٗا ايٛنع١ٝ

 ٭ٕ ا٭َط ٜتطًب س٬ً _ ٚ ٖصا َػتبعسنيقطض املتكاضعإ إٔ ٜهْٛا ٚاقعٝ

ٕ قه١ٝ إٚغري شيو ؾ ,ٚايػٝاغٞ املػت٣ٛ ايؿكٗٞ ايسٜين , ع٢ًاَعزٚدٶ

ايؿٝع١ ٚايػ١ٓ تتعس٣ شيو يتتشٍٛ إىل َكٛي١ َٔ َك٫ٛت ايعكٌ ايػٝاغٞ 

 اٱغ٬َٞ , ٚاييت تتشٍٛ يف أقك٢ سايتٗا إىل ساي١ َطن١ٝ .

ػ١ٓ أٚ ايؿٝع١ ؾهط٠ تػًب ع٢ً أغًب ايسضاغات يًتاضٜذ ايػٝاغٞ َٔ داْب اي

ٕ اٯخط ٖٛ املتِٗ املتآَط ٬ٜٚسغ يف ٖصٙ ايسضاغات إايتدٜٛٔ سٝح 

ايتاضى١ٝ أْٗا تؿهٌ ب١ٝٓ ١ُ٥٬َ يتؿهٌ ايؿهط امل٪اَطاتٞ , ؾتكبح ٖصٙ 

هاب١ٝ ٖٞ إٔ إيٓعط١ٜ امل٪اَط٠ . ٬ْسغ ظاٖط٠  اايسضاغات بصاتٗا منٛشدٶ

بعض املؿتػًني بايجكاؾ١ ايعامل١ يف ايعامل اٱغ٬َٞ َجٌ عًٞ ؾطٜعيت ٚعًٞ 

ٝٶٛضزٟ غابًكاي ا واٚيٕٛ ضأب ايكسع ايٓاتر عٔ ٖصٙ ا ٚعسْإ إبطاِٖٝ ساي

ايكطا٠٤ امل٪اَطات١ٝ يًتاضٜذ عرب قاٚي١ تكطٜب املصٖبني بٓكس ايتهت٬ت 

ايػًؿ١ٝ اييت متجٌ ب١٦ٝ خكب١ يُٓٛ امل٪اَط٠ ببعسٖا املكسؽ , ٚيهٔ ٖ٪٤٫ 

ني أٚ أعها٤ ْؿػِٗ ٜتشٛيٕٛ يف املدٝاٍ امل٪اَطاتٞ إَا ملتآَطٜٔ ؾاعً

َٓؿعًني يف امل٪اَط٠ اييت ؼاى يف اـؿا٤ . مبع٢ٓ آخط أْ٘ إشا ساظ ٖ٪٤٫ 

 املؿهطٕٚ ع٢ً ايتكسٜط ايعًُٞ ٚايؿهطٟ ؾإِْٗ ع٢ً املػت٣ٛ ايتطبٝكٞ
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تبك٢ َؿاضٜعِٗ ١ًَُٗ ٭ٕ ايتطبٝل ايػٝاغٞ يف ايعكٌ  _املدٝاٍ ايؿعبٟٛ_

 اٱغ٬َٞ ٜبك٢ وتهِ يًُٓطل ايؿعبٟٛ .

 ا٫دتُاع ايعطاقٞ عًٞ ايٛضزٟ ايؿدك١ٝ ايعطب١ٝ يف ن٤ٛ املٓطل زضؽ عامل

اـًسْٚٞ بططٜك١ ٚاؾ١ٝ ٚسسز َعامل ايكطاع بني ايػ١ٓ ٚايؿٝع١ بؿهط٠ 

اظزٚاز ايؿدك١ٝ ايعطب١ٝ ٚدسٍ اؿهاض٠ ٚايبسا٠ٚ ,ايجٛض٠ ٚايػًط١ . ٚنتب 

ٙ : عٔ قعٛب١ قبٍٛ ؾطس٘ املٛنٛعٞ يكه١ٝ ايػ١ٓ ٚايؿٝع١ ٖص ايٛضزٟ قا٬ً٥

َٓ٘  اٜؿُٗٛ ئ إْٞ مل أنتب ٖصا يًذٌٝ ايكسِٜ َٔ أبٓا٤ ايعطام ,ؾٗ٪٤٫

ٝٶ ٕ نٌ ؾطٜل َِٓٗ ٚاثل بإٔ اؿل إىل داْب٘ ٖٛ ٚسسٙ ٚايباطٌ نً٘ إ ٦ا إشؾ

َٔ ْكٝب غريٙ , ٖٚٛ قس ٚضخ ٖصا ا٫عتكاز اؾاظّ َٔ آبا٥٘ ٖٚٛ ٫ ٜؿِٗ إ٫ 

 و ؾإٔ أٟ فتُعَا ْؿأ عًٝ٘ َٔ تكايٝس ٚعكا٥س ٚطكٛؽ ؾأْ٘ يف شي

. 4ْا ع٢ً شيو ٚإْا ع٢ً آثاضِٖ ملكتسٕٚ! (ا٤داَس زأب إٔ ٜكٍٛ )إْا ٚدسْا آب

ا َع ا٭غًٛب ايتٗهُٞ املعتاز َٔ ايٛضزٟ أْ٘ ٜٛنح يٓا ططٜك١ ٬ْسغ تطاؾًك

 ايؿِٗ ايػٝاغٞ ايؿعبٟٛ , ؾٗٛ ٫ ٜط٣ إىل ايب١٦ٝ اييت ْؿأ ؾٝٗا ٜٚعتكسٖا

عني سكٝك١ ايعامل ,إٕ ايؿهط ايػٝاغٞ ايؿعبٟٛ ٖٛ ْؿػ٘ َٔ ٜطًب ايؿهط 

ا يًٛاقع َٚؿطٚع١ٝ يًشؿاظ ع٢ً امل٪اَطاتٞ , ٭ٕ ايؿهط امل٪اَطاتٞ ٜؿهٌ أؾْٝٛٶ

ٚا نؿطم أإٔ ايػ١ٓ ٚايؿٝع١ مل ٜبسايٛنع ايػا٥س . ٜٚط٣ ايٛضزٟ أٜها  

يؿٝع١ ضٚاؾض يف هٔ ات ايػ١ٓ ْٛاقب يف ْعط ايؿٝع١ ٚمل هٔتَتٓاسط٠ ٚمل 

ٕ ايتٓاسط دا٤ إْعط ايػ١ٓ ,إ٫ بؿعٌ ايعَٔ ٚايػٝاغ١ٝ ٚايٛعاظ ,سٝح 

                                                           
, 1551, 9عٍٍ اٌىضزٌ , وعاػ اٌؽالعٌن ,زاض وىفاْ ٌٍٕشط و اٌرىظَع , ٌٕسْ , ط1

 995ص
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َٶ4َتأخطا بؿعٌ َا ٜػُٝ٘ ٚعاظ ايػ٬طني إٔ قه١ٝ ايٛضزٟ ا ٜط٣ , عُٛ

يت عرب ايػ١ٓ ٚايؿٝع١ قس امطؾت عٔ ٖسؾٗا ا٭غاغٞ ايصٟ بسأت ب٘ , ٚؼٛ

ٞ ٢ً َكٛي١ عًغرتاتٝذٝات اغتشُاض١ٜ عإاغتعُاهلا ايػٝاغٞ جملطز 

ُا ٜؿٝسٙ يتشكطٙ يف اؾسا٫ت ايعك١ُٝ ؾطٜعيت , تٗسف يتػٝٝب ايٛعٞ ع

املػتؿٝسٕٚ َٔ ايٛنع ايػٝاغٞ ايكا٥ِ  :اييت ؽسّ ؾ٦تني ا٭ٚىل ٖٞ

ٕ نإ إٛنع ايسٜين ايكا٥ِ أٟ ايٛعاظ , ؾاملػتؿٝسٕٚ َٔ اي :ٚايجا١ْٝ ٖٞ

ْ٘ ع٢ً إيًٓكس َٔ ايٓاس١ٝ ايتاضى١ٝ , ؾ َجٌ ٖصا ايطأٟ ايتٛؾٝكٞ قابٌ

ٝٶ ا ٭ْ٘ ٜهطب عكٝس٠ ايؿطم ايٓاد١ٝ يف َػت٣ٛ املدٝاٍ ايؿعبٟٛ َطؾٛض قبً

 َكتٌ !  

ا عطًؿٓٚيكس ؾٗست ظاٖط٠ ايكطاع ايػين ايؿٝعٞ ع٢ً املػت٣ٛ ايػٝاغٞ َ

ٝٶ ٕ ايكطاع بني ايؿٝع١ ٚايػ١ٓ ايصٟ إا َع ْٗا١ٜ ايكطٕ ايعؿطٜٔ سٝح ض٥ٝػ

ت٘ ايػٝاغ١ٝ يكطٕٚ ؼت يٛا٤ اـ٬ؾ١ ايعجُا١ْٝ اييت متهٓت إسهاّ ؾكس َهاْ

ٖصا ايكطاع  اغٝططتٗا ع٢ً َكايٝس اـ٬ؾ١ يعس٠ قطٕٚ , سٝح أبعسٚ

ايػٝاغٞ مبؿطٚع١ٝ ايػًطإ ايعجُاْٞ ايكًب١ , ؾًِ ٜعس ٖٓايو -ايسٜين

ٕ إ١ ٫ٚ َٔ املطدع١ٝ ايػ١ٝٓ اييت َٚٓاٚؾات َٔ اٱٜسٜٛيٛد١ٝ ايجٛض١ٜ ايؿٝعٝ

َٶ ا ناْت أقطب يًعجُاْٝني ؾٮْٗا أقًٗا َجاي١ٝ يف اـطاب ايػٝاغٞ . عُٛ

ؾكس ؼٍٛ ايكطاع ايػين ايؿٝعٞ َٔ قطاع ؾاٌَ )زٜين ٚزْٟٝٛ( إىل قطاع 

ٝٶ  ا .ع٢ً املعتكسات ايس١ٜٝٓ يعس٠ قطٕٚ ٚيف أٚاغط ثكاؾ١ عامل١ نعٝؿ١ ْػب

ُٖإ يف عٛز٠ ٕ سسثني ض٥ٝػٝني غٝػاإٚيهٔ ٖصا مل ٜػتُط يٮبس , سٝح 

                                                           
 9ط,  ٌٕسْ,  ٌٍٕشطواٌرىظَع زاضوىفاْ, اٌؽالعٌن وعاػ,  اٌىضزٌ ع1ٍٍ

 ترظطف 992_939,ص1551,
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قطاع ايػ١ٓ ٚايؿٝع١ يٝتشٍٛ إىل قه١ٝ غٝاغ١ٝ باَتٝاظ , بٌ ٜتشٍٛ ٖصا 

ايكطاع إىل إٔ ٜهٕٛ قسز ايؿعٌ ايػٝاغٞ شات٘ , ايػبب ا٭ٍٚ ٜتُجٌ يف 

ظٗٛض املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ نسٚي١ َػتك١ً متجٌ اٱغ٬ّ ا٭قٛيٞ 

اييت ؾٗستٗا  ,ٚنصيو سطن١ ا٫غتك٬ٍ 4ايػين )املطدع١ٝ ايػًؿ١ٝ (

غًبٗا ميٌٝ إٔ إَٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ سٝح ايسٍٚ اٱغ١َٝ٬ يف ايٓكـ ايجاْٞ 

إىل ايتٝاض ايػين مبصاٖب٘ ا٭ضبع١ , ٚايعاٌَ ايجاْٞ ٖٛ لاح ايجٛض٠ اٱغ١َٝ٬ 

يف إٜطإ سٝح لح اـُٝين يف ايٛقٍٛ إىل ايػًط١ ٚإقا١َ ْعاّ 

املُجٌ يٮقٛي١ٝ ايؿٝع١ٝ .  _اـُٝين َطؾس أع٢ً يًجٛض٠ اٱغ١َٝ٬_اٱَا١َ

ؾتشٍٛ ا٭َط بٛقٍٛ أقٛيٝتني متج٬ٕ َطنع املصاٖب ايس١ٜٝٓ ٚترتبعإ 

ع٢ً َطنعٜٔ سهاضٜني إغ٬َٝني إىل قطاع غٝاغٞ باملٓطل ايسٜين َٔ 

د١ٗ ٚاؾٝٛغرتاتٝذٞ َٔ د١ٗ أخط٣ , ؾؿٞ ايؿِٗ ايؿعبٟٛ ميجٌ ايبعس 

ْٶ ايسٜين ايسٍٚ يف  أيصا تًذَٔ ايبعس اؾٝٛغرتاتٝشٞ  ا أِٖضٖا

اغرتاتٝذٝاتٗا يكٓاع١ اٯخط ايسٜين ,ٚبٓا٤ َؿطٚع١ٝ ٭عُاهلا 

ٚاغرتاتٝذٝاتٗا يهػب غٝهٛيٛد١ٝ اؾُاٖري ٚشيو عرب ططح َٔ سني 

ٯخط ؾهط٠ امل٪اَط٠ ٚاملتأٌَ يف أخباض ايكشـ ٚايٛنا٫ت اٱخباض١ٜ هسٖا 

١ٝ يًػٝطط٠ ع٢ً ١٦ًَٝ َٔ ٖصا اؾاْب أٚ شاى عٔ أخباض امل٪اَط٠ اٱٜطاْ

اـًٝر ايعطبٞ ٚعٔ أْبا٤ ايسغا٥ؼ ايػعٛز١ٜ نس ايطا٥ؿ١ ايؿٝع١ٝ ٚ... . يف 

اؿكٝك١ أْ٘ ٫ ميهٔ إْهاض إٔ ٱٜطإ نك٠ٛ إق١ًُٝٝ ساي١ٝ َطاَح تٛغع١ٝ 

متاضغٗا عرب ْؿطٖا ٭ٜسٜٛيٛدٞ ايجٛض٠ حملاٚي١ نػب أقسقا٤ يف املٓطك١ 

                                                           
اذفاق زلّس تٓ عثس اٌى٘اب ِع زلّس تٓ ؼعىز اٌصٌ لاز ٌمُاَ اٌسوٌح اٌؽعىزَح األوىل 1

 َ 1399ؼٕح 
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يف اي٫ٜٛات املتشس٠  ُج٬ًا أْٗا تعاْٞ َٔ خطط خاضدٞ ندِ َتخكٛقٶ

ا يسٍٚ اـًٝر سٝح تسخًت َباؾط٠ ا٭َطٜه١ٝ ٖصٙ ا٭خري٠ اييت تعترب سًًٝؿ

يف سطب اـًٝر ايجا١ْٝ ٱغعاف سًؿا٥ٗا نس ايعطام يف ايتػعٝٓٝات , ٖٚصا 

ا٭خري ايصٟ غاعست٘ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ قب٬ يف سطب اـًٝر ا٭ٚىل 

ْٓهط ٚدٛز اغرتاتٝذٝات ؾع١ًٝ َٔ اؾاْب ا٭َطٜهٞ  نس إٜطإ . َٚٔ ٖصا ٫

بايتٓػٝل َع ايسٍٚ اـًٝذ١ٝ يًشس َٔ ايٓؿٛش اٱٜطاْٞ يف املٓطك١ ,٫ٚ ْٓهط 

نصيو ايسعِ املٛد٘ يًػعٛز١ٜ يًُعاضن١ اٱٜطا١ْٝ , ٫ٚ إٜطإ يًُعاضن١ 

ايػعٛز١ٜ , ؼطم إٜطإ ع٢ً تؿهٌٝ أقسقا٤ زا٥ُني يف املٓطك١ , ٚيٝؼ 

أؾهٌ َٔ املصٖب ايسٜين يهُإ ا٭قسقا٤ ايسا٥ُني , يصا ؾٓذس إٔ  ٖٓايو

إٜطإ تطأٖ بهٌ ثكًٗا ع٢ً بكا٤ ْعاّ بؿاض ا٭غس يف ايػًط١ يف غٛضٜا , 

ٚلسٖا نصيو تسعِ سعب اهلل باعتباضٙ أنجط زٜٓاَٝه١ٝ يف ايتشطى 

ز١ٜ إٔ تكٓٝـ ايػعٛ ٚاملٓاٚض٠ يف املٓطك١ , ٚبٓؿؼ املٓطل ميهٓٓا ؾِٗ َج٬ً

ؿعب اهلل نُٓع١ُ إضٖاب١ٝ يٝؼ ٭غباب َٛنٛع١ٝ , بٌ ٖٛ إغرتاتٝذ١ٝ 

يًشس َٔ قسض٠ ايٓؿٛش اٱٜطاْٞ ع٢ً املٓاٚض٠ يف املٓطك١ . ٚيهٔ ايؿِٗ ايؿعبٟٛ 

يًشسخ ايػٝاغٞ ٫ ٜكتٓع بٗصٙ اؿكٝك١ , ؾتكبح امل٪اَط٠ ٚغ١ًٝ ممتاظ٠ 

تٓجط ضسٝل امل٪اَط٠ يتذٝٝـ ايٛعٞ اؾُاٖريٟ , ؾتٓعل ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ ٚ

 .  يٓا أ١َ َٗٛٚغ١ بٓعط١ٜ امل٪اَط٠ يف اهلٛا٤ ؾتًتكطٗا ا٭ظٖاض ايؿعب١ٜٛ يتٓتر

َٶ ا ئ أطٌٝ يف ٖصا ايعٓكط ٚغأتطى ايبك١ٝ يًعٓكط املٛايٞ سٝح عُٛ

يف ايتاضٜذ  غٝتٛد٘ ايبشح إىل ا٭قٍٛ ايتاضى١ٝ يتؿهٌ ايؿهط امل٪اَطاتٞ

 اٱغ٬َٞ , أٟ يٓؿ٤ٛ َا ٜعطف بايؿت١ٓ ٖٚٞ َسخٌ قه١ٝ ايػ١ٓ ٚايؿٝع١ !
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 املدخل التارخيي : الفتهة الكربى    .4

ِّ ٕ املٓٗذ١ٝ اييت غأتبعٗا يف ٖصا اؾع٤ ٖٞ ناٯتٞ , غأساٍٚ إٔ أن

رب٣ يف ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ ٚشيو عرب َٓعٛض١ٜ َٛنٛع١ٝ يكه١ٝ ايؿت١ٓ ايه

مجع زضاغ١ كتًـ ايػطزٜات اييت تططسٗا املكازض املتكس١َ أٚ املتأخط٠ 

سٍٛ ٖصا املٛنٛع . ٚغأعتُس ع٢ً َا أَهٔ ع٢ً أِٖ املكازض ايتاضى١ٝ 

ا َٓطكٗا املباؾط٠ َٚا ٜعطف بأَٗات ايهتب يف ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ َػتعطنٶ

ٛض١ٜ عٔ ايؿت١ٓ يف اٱغ٬ّ يصاتٗا , بٌ َٚازتٗا يٝؼ بٗسف قٓاع١ َٓع

يػطض اغتعُاٍ ٖصٙ املٓعٛض١ٜ ايتاضى١ٝ نٛغ١ًٝ متهٓٓا َٔ ؾِٗ تؿهٌ 

ايكاب١ًٝ يًُ٪اَط٠ يف ايعكٌ ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ , أٟ إٔ ع١ًُٝ ا٫غتكطا٤ 

ايتاضىٞ ٖصٙ يٝػت غا١ٜ يف شاتٗا بٌ ٖٞ ٚغ١ًٝ يؿِٗ طبٝع١ ايب١ٝٓ 

 اغٞ اٱغ٬َٞ .امل٪اَطات١ٝ يف ايعكٌ ايػٝ

 املكازض  (4

يف عجٞ عٔ املكازض ايتاضى١ٝ املٛثٛق١ مل أدس َٔ املكازض املتكس١َ إ٫ بعض 

اجملًسات اييت نتبت بعض أسساخ ايؿت١ٓ بؿرت٠ ط١ًٜٛ , ٚأُٖٗا تاضٜذ 

ٓٵ ٕٛ بتاضٜذ ا٭َِ ٚاملًٛى ايصٟ ميجٌ َكسض تاضىٞ َهتٛب ايطربٟ املع

ايباقٞ ؾٗٞ إَا غري أع٬ّ ٚإَا تطادِ َجٌ يػطض ع١ًُٝ تأضٜذ ا٭سساخ . أَا 

أْػاب ا٭ؾطاف يًب٬شضٟ ٚايطبكات ايهرب٣ ٫بٔ غعس , ٚأَا عٔ ا٭عُاٍ 

اي٬سك١ َجٌ ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ ٫بٔ نجري ؾٗٞ فطز إعاز٠ غطز ٚؾشل 

ا إيٝٗا ايبعس ايؿكٗٞ ايٓاتر عٔ يٮسساخ املٛدٛز٠ يف املكازض ايػابك١ َهاًؾ
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يف تؿػري ا٭سساخ ايتاضى١ٝ , أٟ ميهٔ املٓٗذ١ٝ املتبع١ ٖٓا إزَاز ا٭سازٜح 

يٝػت َٓٗذ١ٝ عح تاضىٞ قاض١َ , بٌ ٖٞ تأغٝؼ ملٓعٛض١ٜ تاضى١ٝ َٔ 

ظا١ٜٚ ز١ٜٝٓ )ايتاضٜذ املكسؽ( . ٚعٔ املكازض املباؾط٠ , أٟ اييت عاقطت ايؿت١ٓ 

َٞ مل ايهرب٣ ؾٗٞ يٮغـ غري َٛدٛز٠ ٭ٕ عكط ايتسٜٚٔ يف ايعامل اٱغ٬

ٜٓطًل إ٫ بعس ْٗا١ٜ ايكطٕ ا٭ٍٚ أٟ يف سٛايٞ ايكطٕ ايجاْٞ َٚا بعسٙ ,أٟ إٔ 

ٝٶٖٓاى ؾاضًق ا َع ايؿت١ٓ ايهرب٣ اييت ؼسز ؾرتتٗا ايع١َٝٓ يف بسا١ٜ ا ظَٓ

َٚٓتكـ ايكطٕ ا٭ٍٚ ٖذطٟ . أَا عٔ املكازض اييت ٜػتٓس إيٝٗا ايطربٟ 

ٞ اييت لسٖا يف ضغا٥ٌ أبٛ ٚامل٪ضخٕٛ املػًُٕٛ ؾٗٞ َكازض ايتأضٜذ ايؿؿٗ

كٓـ ٚغٝـ بٔ عُط ٚغريِٖ , ٖٚ٪٤٫ نتبٛا ضغا٥ًِٗ ٖصٙ ْٗا١ٜ ايكطٕ 

ا ؾاقٌ ظَين عٛايٞ ٛدس أٜهٶٜٚبسا١ٜ ايكطٕ ايجاْٞ مبع٢ٓ أْ٘  ا٭ٍٚ ٖذطٟ

غ١ٓ تؿكٌ ا٭سساخ عٔ بسا١ٜ ايعٌُ ايتأضىٞ ٖصا , مما ٜرتى ايباب  95

ىل اؿكٝك١ ايتاضى١ٝ ْتٝذ١ أَطٜٔ : إٔ ا أَاّ ايجػطات اييت تتػطب إَؿتٛسٶ

املٓٗذ١ٝ املتبع١ عٓس اٱخباضٜني ا٭ٚا٥ٌ تعتُس ع٢ً املكازض ايؿؿ١ٜٛ اييت 

ٜعٛظٖا ْككإ : ا٭ٍٚ أْٗا ؽهع ملا ناْت ؽهع ي٘ تًو ايؿرت٠ َٔ 

اْكػاّ أٜسٜٛيٛدٞ ٚؾهطٟ ْتٝذ١ ايصانط٠ ايكطٜب١ ٭سساخ امل٪اَط٠ َٚا 

ٚايجاْٞ ٖٞ إٔ املكازض ايؿؿ١ٜٛ نعٝؿ١ املٛنٛع١ٝ ؾابٗا َٔ اْكػاَات , 

ايع١ًُٝ , سٝح ؽهع هل١ُٓٝ املدٝاٍ اؾُاعٞ يًُذتُع أنجط َٓٗا يًعكٌ 

ا ايعًُٞ مبع٢ٓ إٔ ايٓكٌ ايؿؿٟٛ قس ٜتشٍٛ إىل ْكٌ قككٞ أغطٛضٟ َتأثطٶ

.  بع١ًُٝ ايتساٍٚ ٚاملدٝاٍ ايؿهطٟ ايعامل يًُذتُع ايصٟ ٜعٝـ ؾٝ٘ ايطاٟٚ

اْٞ إٔ ا٫عتُاز ع٢ً ايطٚاٜات ايؿؿ١ٝٗ ٫ ٜعطٞ أٟ ْٛع َٔ ايٓػك١ٝ ا٭َط ايج

ا ا٭خباض املػتكطع١ اييت ايتاضى١ٝ مبع٢ٓ نجط٠ تهاضب ا٭خباض , ٚأٜهٶ

إىل ططٜكتني: ا٭ٚىل  أ٫سل إشا َا اعتُس عًٝٗا إٔ ًٜذ تهطط امل٪ضر يف ظَٔ
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ٕ تسخٌ َٔ زٚا٫عتُاز املٛنٛعٞ يهٌ املٛانٝع ٖٞ ايططٜك١ ايػطز١ٜ أٟ 

امل٪ضر سٝح ٜٓشكط عٌُ امل٪ضر يف ع١ًُٝ ْكٌ اـرب . ٚايجاْٞ ٖٞ قاٚي١ 

يٝ٘ ايعٌُ إض شات َؿطٚع١ٝ عٓس ايططف املٛد٘ غس ايجػطات عرب ايًذ٤ٛ ملكاز

شات٘ )املطغٌ إيٝ٘( , سٝح لس َجاٍ شيو غس ايجػطات عرب ايًذ٤ٛ يٮسازٜح 

ٖٞ ططٜك١ ا٫عتُاز ع٢ً . ٚثايح ططٜك١ 4ٚيف فاٍ ايتأضٜذ اٱغ٬َٞ 

ا٫غتٓتاز ايعكًٞ يف تؿػري ا٭سساخ ايتاضى١ٝ ٚغس ايجػطات ٖٚٞ ططٜك١ 

ا يف ايرتاخ اٱغ٬َٞ, ٖٚٞ قسث١ مل تعٗط إ٫ يف ايعكٛض اؿسٜج١ خكٛقٶ

ع٢ً ايػايب تٛادٗا اعرتانات َهجؿ١ َٔ ايتٝاضات ا٭قٛي١ٝ. بٗصا غٓػسٚ 

 ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ:أَاّ ث٬ث١ َٓٗذٝات ض٥ٝػ١ٝ يف قطا٠٤ 

لس ٖصا يف أعُاٍ ايطربٟ أٚ  : .4

ست٢ يف ايػري ٚايرتادِ شات ايػا١ٜ ايتأضى١ٝ سٝح ٬ْسغ نجط٠ 

ا٭خباض ٚتهاضبٗا ٚنصيو ٚدٛز ا٭خباض املػتكطع١ , سٝح تعترب 

ا يًتأضٜذ ايؿؿٗٞ , أٟ أْٗا ػػس ع١ًُٝ ايتسٜٚٔ ٖصٙ ا٭عُاٍ مجعٶ

َٶٚيٛ إٔ نجريٶ احملاٜس , ا ا َٔ ٖصٙ ا٭عُاٍ ٫ تػتطٝع إٔ تتٓكٌ متا

عٔ ايتكسٜؼ ايتاضىٞ ايٓاتر عٔ املطدع١ٝ ايس١ٜٝٓ يًُ٪ضر , سٝح 

ا َٔ ا٫ْتكا١ٝ٥ يٮخباض عٝح ٜطؾض عٓس ايطربٟ ْٛعٶ ٬ْسغ َج٬ً

إزضاز بعض ا٭خباض يف بعض املٛانع ٚواٍٚ إٔ ٜػتدسّ اـطاب 

. َع شيو ٬ْسغ ٚدٛز ْٛع َٔ  يف َٛانع أخط٣ ٞايتػٜٛػ

                                                           
الحؼ وُفُح اٌرربَط األذاللٍ اٌصٌ َغغً عًٍ اٌسضاؼح اٌراضخيُح يف حازشح اٌصىضج  1

وِمرً اخلٍُفح عصّاْ تٓ عفاْ اتٓ وصًن : اٌثساَح وإٌهاَح ,تُد األفىاض اٌسوٌُح ,ٌثٕاْ 

 1192-1119,  ص9119, 
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املٛنٛع١ٝ ايٓاػ١ عٔ سٝاز١ٜ امل٪ضر يف ْكٌ ا٭خباض َٔ كتًـ 

املطدعات , سٝح ٜػسٚ ايتهاضب ٚايتهاز بني ا٭خباض اييت ت٪اخص ع٢ً 

ٖصا ايٓٛع َٔ ايتأضٜذ ٖٛ املكسض َٛنٛعٝتٗا َٚا ٜهؿٞ عًٝٗا ْٛعا 

 تاضى١ٝ .َٔ املكساق١ٝ ٚايؿا٥س٠ يسضاغ١ سكٝك١ ايعاٖط٠ اي
يف ٖصا ًٜذ٧ امل٪ضر ايصٟ ٜهٕٛ يف   .2

أغًب أسٝاْا ؾكٝٗا )يف ايرتاخ اٱغ٬َٞ ( يف قاٚيت٘ ـًل ْػك١ٝ 

تاضى١ٝ بٗسف بٓا٤ َٓعٛض١ٜ يًتاضٜذ تهٕٛ يف أغًب ا٭سٝإ َجاي١ٝ 

ٚتكٜٛط ؾطزٚغٞ يًتاضٜذ ايسٜين املعَع ايسؾاع عٓ٘ . ٬ْسغ إٔ يف 

ملٓٗذ١ٝ خاقٝتني : ا٭ٚىل أْٗا تتدص َٔ عٌُ امل٪ضخني ٖصٙ ا

ٚايتأضٜذ ايؿؿٗٞ ٚنتب مجع اؿسٜح َكازض ض٥ٝػ١ٝ هلا , ٚايجا١ْٝ 

أْٗا تعٌُ ع٢ً ايتٛيٝـ بني نٌ ٖصٙ املكازض ٱْتاز تؿػري تاضىٞ 

ا , ؾ٬ٓسغ يف ٖصٙ ػايب ٫ تتُٝع باؿٝاز١ٜ بتاتٶايغا٥ٞ . ؾٗٞ ع٢ً 

ٔ املاز٠ ايتاضى١ٝ ٚؼاٍٚ إٔ ػع٥ٗا عرب ا٭عُاٍ أْٗا تٓطًل َ

مماضغ١ ع١ًُٝ اْتكا١ٝ٥ يًرتاخ ٜهجط ؾٝٗا املػهٛت عٓ٘ َٔ ا٭خباض 

ٚا٭سساخ , يتكّٛ بعسٖا بإيكام ٖصٙ اؾع٥ٝات املٓتكا٠ عرب تٛظٝـ 

ا٭سازٜح املكسغ١ )ايٓب١ٜٛ , ايكسغ١ٝ ...( ٱنؿا٤ ٖاي١ َٔ ايربٜل 

ضٜذ ٜتكبً٘ ٫ عٔ ططٜل اٱقٓاع ايكسغٞ هعٌ املتًكٞ هلصا ايتأ

ٕ ؾا٥س٠ ٖصا إاملدٝاٍ املكسؽ . ميهٓٓا ايكٍٛ  ايتاضىٞ بٌ عٔ ططٜل

ا َا , ٭ٕ ايٓٛع َٔ ايتأضٜذ يًسضاغ١ املٛنٛع١ٝ ايتاضى١ٝ نعٝؿ١ ْٛعٶ

إٔ ٜؿكٌ املكسؽ عٔ ايعاٖط٠ ايتاضى١ٝ , ٖٚصا أَط  ع٢ً ايباسح أ٫ًٚ

 يف نجري َٔ ا٭سٝإ يٝؼ َٔ ايػٌٗ مبا نإ . 
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ا َا َتأخط يف ٖصا ايٓٛع َٔ ايتاضٜذ ٖٛ ْٛعٶ :  .9

فاٍ ايؿهط اٱغ٬َٞ , سٝح لس ٖصا ايٓٛع َٔ ايتأضٜذ َطتبط 

ٜع ايٓٗه١ ٚغريٖا املؿاضٜع ايؿهط١ٜ َجٌ َؿاضايؿًػؿ١ٝ ٚعٛضٜات ٓبامل

. ؾاملؿاضٜع ايؿًػؿ١ٝ ٚايؿهط١ٜ ع٢ً كتًـ َصاٖبٗا ٚاػاٖاتٗا 

تٗسف إىل خًل ْٛع َٔ ايكطا٠٤ اؾاَع١ بايتاضٜذ , شيو عرب قطا٠٤ 

ايتاضٜذ بٓػك١ٝ عك١ًٝ أٚ ع٢ً ا٭قٌ قاٚي١ قطا٠٤ ايتاضٜذ بعك١ْٝ٬ . 

أٚ تأضٜذ يف قطا٠٤ ط٘ سػني يًؿت١ٓ ايهرب٣  ٬ْسغ ٖصا ا٭َط َج٬ً

ٖؿاّ دعٝط يًؿت١ٓ ايهرب٣ أٚ يف ا٭عُاٍ ا٫غتؿطاق١ٝ اييت تٓاٚيت 

َٛنٛع ايؿت١ٓ َجًُا ٖٛ اؿاٍ عٓس ٜٛيٝٛؽ ؾًٗاٚظٕ . ٖصٙ ايعك١ْٝ٬ 

تٓتر يٓا إَا منط١ٝ ع١ًُٝ َجٌ َٔ ٜسضؽ ايتاضٜذ نع١ًُٝ يتؿاعٌ 

 ايعٛاٌَ ا٫دتُاع١ٝ )قطا٠٤ عًٞ ايٛضزٟ يتاضٜذ ايؿت١ٓ ( أٚ َٔ ٜؿػط

ايتاضٜذ بايعاٌَ ا٫قتكازٟ )املاضنػٝني ٚا٫قتكازٜني ( أٚ ست٢ 

َجًُا ؾعٌ ٖٝذٌ سني ؾػط ايتاضٜذ أْ٘ غريٚض٠ ايعكٌ , أٚ ع١ًُٝ 

اغتدساّ املٓٗر ايعكًٞ نُٓاقض يٮٖٛا٤ ايٓؿػ١ٝ ٚاؿهِ 

ا٭خ٬قٞ ع٢ً ايسضاغ١ ايتاضى١ٝ ع٢ً َا لسٙ يف ايتاضىا١ْٝ 

ايتاضٜذ َٔ خ٬ٍ املكازض ٚنٌ َا اؿسٜج١ , سٝح ٜكطأ ايباسح 

ميهٓ٘ إٔ ٜكٛزٙ إىل َعطؾ١ َٛنٛع١ٝ ٜٚؿكٌ شات٘ عٔ ايعاٖط٠ 

ايتاضى١ٝ , نُا ٜكّٛ بؿكٌ ايتاضٜذ عٔ ا٭خ٬م يٝعٌُ بعسٖا 

 ايعكٌ يػس ايجػطات أٚ قاٚي١ بٓا٤ َٓعٛض١ٜ تاضى١ٝ . 
ع يف ايعكٌ ايتاضىٞ اٱغ٬َٞ مل ؼس ايعًُٝات ايػابل شنطٖا إ٫ َ

ا٫ستهاى املباؾط َع ايؿًػؿ١ اؿسٜج١ ٚا٭عُاٍ ا٫غتؿطاق١ٝ اييت اعتُست 



  
  

 

30 
 

َٓٗر قطٜب إىل املٓٗر ايعًُٞ يف ايسضاغ١ ايتاضى١ٝ , ؾٗٞ اعتُست ع٢ً 

اغتد٬م املاز٠ ايتاضى١ٝ َٔ املكازض )ايطربٟ , أبٛ كٓـ ...( يبٓا٤ 

ٓٶَٓعٛض١ٜ تاضى١ٝ ْػك١ٝ تتهُٔ اغتٓتادٶ ٜػًب ع٢ً  ٕ نإإٚ_ا ا َعٝ

َٶ _ اأعُاٍ املػتؿطقني ا٭ٚا٥ٌ ا٫ٖتُاّ باؾاْب ايٛقؿٞ سكطٶ ا يٝؼ . عُٛ

ا٫غتؿطاقٞ يف قطا٠٤ ايتاضٜذ  اجملاٍ ٖٓا ٫ يٓكس ٫ٚ يتشًٌٝ املٓٗر

 ايتأضٜذ _ٖصٙ ايططٜك١ َٔ ايتأضٜذ إٕغ٬َٞ, ؾٓعٛز ملٛنٛعٓا ٭قٍٛ اٱ

تعتُس ع٢ً اغتدساّ ايعٌُ ايعكًٞ يػس ايجػطات أٚ بٓا٤ ْػك١ٝ  _ايعكًٞ 

ا قٛاَ٘ أْ٘ ٜعٜس ابتعازْا عٔ ا خاقٶتاضى١ٝ ٖٚٞ  بٗصا تؿطض َٓطًك

ْٚكرتب َٔ  ,صات َٚهْٓٛاتٗا يف قطا٠٤ ايتاضٜذاملٛنٛع١ٝ نًُا ظاز تسخٌ اي

أٟ ببػاط١  املٛنٛع١ٝ نًُا اقرتبٓا َٔ ايعكٌ ايهًٞ املتذطز َٔ ا٭ٖٛا٤,

ُٶٚاغتدساّ ايعكٌ  ,ايتاضى١ٝ عٔ أٖٛا٤ شٚات زاضغٝٗاؾكٌ ايعاٖط٠   اسه

 يف ؼسٜس سكٝك١ ايعاٖط٠ ايتاضى١ٝ . ؾٝك٬ً

, ٖٛ إٔ َٛنٛع املكازض َٚٓٗذ١ٝ قطا٠٤ بٗصا ْكٌ إىل اغتٓتاز دٖٛطٟ

ٝٶايتاضٜذ ميجٌ عا٥ًك ٕ إّ ٚنع قطا٠٤ ٚانش١ ملٛنٛع ايؿت١ٓ, سٝح ا أَاا أغاغ

ٝٶٗا اـام ايصٟ هعٌ َٓٗا سسثٶطابع ا يف ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ, ا َؿتاس

إناؾ١ إىل عسّ ٚدٛز َكازض ايتأضٜذ املباؾط , ٚٚنع١ٝ ٚطبٝع١ املكازض 

ىل َكازض إأغًبٗا  سساخ ايؿت١ٓ ايهرب٣ اييت مل تطتِلايتاضى١ٝ ايٓاق١ً ٭

يكه١ٝ  تاضى١ٝ عت١ غطنٗا ايتأضٜذ نػا١ٜ , هعٌ َٔ ايكطا٤ات ايتاضى١ٝ

ايؿت١ٓ ايهرب٣ قطا٤ات َتكاز١َ , سٝح غٝذس ايباسح ْؿػ٘ أَاّ قطاع 

ُٶ ا يًؿهط َٓعٛضٜات ,ٖٚصا ٖٛ ايصٟ غٝذعٌ َٔ ايؿت١ٓ ايهرب٣ َٓذ

َٶ ا أَاّ ٖصا ايتأضٜذ ايكًل ا أْا أٜهٶامل٪اَطاتٞ يف ايؿهط اٱغ٬َٞ . عُٛ

ٓعٛضٜيت  ٖٓا عاد١ يبٓا٤ َٓعٛض١ٜ يتاضٜذ ايؿت١ٓ ايهرب٣ , يهين ئ أبين َ
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يػطض ايتأضٜذ ٚاملػا١ُٖ يف دساٍ ايؿت١ٓ اي٬َّػتٓؿص , بٌ إٕ َٓعٛضٜيت 

امل٪اَطاتٞ يف ايعكٌ  أزا٠ َٓٗذ١ٝ ملعاؾ١ َٛنٛع ايؿهطٖصٙ ٖٞ فطز 

 ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ ! 

 غريٚض٠ )نطْٚٛيٛدٝا( ايؿت١ٓ ايهرب٣  (2

o  29ٙقه١ٝ ايؿٛض٣ ٚتٛيٞ عجُإ بٔ عؿإ اـ٬ؾ١ 

o  ــــ ...(95ايتصَط ٚايك٬قٌ يف خ٬ؾ١ عجُإ بٔ عؿإ)بسا١ٜ ظٗٛض ٙ 

o  ٕبسا١ٜ ايؿت١ٓ ٚايتشطٜض ٚاْس٫ع اؿطاى ايجٛضٟ نس عجُإ بٔ عؿا

(91)ٙ 

o ( ٕ99اغتٝاٍ عجُإ بٔ عؿا)ٙ 

o ( ٘99خ٬ؾ١ عًٞ بٔ أبٞ طايب ٚقه١ٝ َباٜعت )ٙ 

o ( ٌُ99املطايب١ بايككام يسّ عجُإ َٚٛقع١ اؾ)ٙ 

o (91ٗا )َٛقع١ قؿني ٚاضتسازاتٙ 

o ( ِٝ91سازث١ ايتشه)ٙ 

o ( ٕ93َٛقع١ ايٓٗطاٚا)ٙ 

o ( 93ايتؿككات زاخٌ خ٬ؾ١ عًٞ بٔ أبٞ طايب)... ـــ ٙ 

o ( 15اغتٝاٍ عًٞ بٔ أبٞ طايب)ٙ 

o ( ٕ14تٓاظٍ اؿػٔ بٔ عًٞ عٔ اـ٬ؾ١ يكاحل َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غؿٝا  )ٙ 

 أسساخ ايؿت١ٓ  (9
ا باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ٫سًكّ إىل ٜجطب اييت مسٝت 922ناْت اهلذط٠ ايٓب١ٜٛ غ١ٓ 

أبطظ سسخ ع٢ً املػت٣ٛ ايطَعٟ يتأغٝؼ ايسٚي١ يف ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ , ؾكس 
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ناْت اهلذط٠ بسا١ٜ ايتٛقٝت اٱغ٬َٞ ٚنصيو بسا١ٜ تؿهٌ ايٛعٞ 

ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ ايصٟ ضاؾك٘ تؿهٌ َؿطٚع ايسٚي١ ايٛيٝس٠ يف املس١ٜٓ 

ٙ . 44\992ّٚؾا٠ ايطغٍٛ يف عاّ قبٌ ناؾ١ يتُتس بعسٖا إىل اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ 

ؾؿٞ  ,ناْت املطس١ً املس١ْٝ ٖٞ َطس١ً ظٗٛض ايبعس ايػٝاغٞ يٲغ٬ّ 

ايكطإٓ لس إٔ ا٭سهاّ ايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ َطنع٠ يف ايػٛض املس١ْٝ . 

 َؿطٚع نُا إٔ اٱغ٬ّ يف املطس١ً املس١ْٝ ؼٍٛ َٔ ثٛض٠ املػتهعؿني إىل

. املٓعطـ احملٛضٟ يف قك١ اٱغ٬ّ هلذط٠ َجًتٕ اإبٓا٤ ايسٚي١ , بايتايٞ ؾ

َٶ ا ؾكس نإ ضَع١ٜ ؾدك١ٝ ايطغٍٛ يف املس١ٜٓ تطَع إىل قاٜج١ عُٛ

ايػًط١ ايس١ٜٝٓ َع ايس١ْٜٛٝ , ٚضمبا مل تهٔ تًو احملاٜج١ باملؿّٗٛ املتعاضف 

ٝٶ ايطغٍٛ نإ ٜٓعط إيٝ٘ نٓيب بٛسٞ ا يهٔ ايؿ٤ٞ ا٭نٝس إٔ عًٝ٘ ساي

ٜٴإ ع٢ً ا٭قٌ يف قؿٛف املػًُني ا٭ٚا٥ٌ _ٓعط إيٝ٘ نكا٥س زٚي١ هلٞ قبٌ إٔ 

.ع٢ً د١ٗ أخط٣ ٜط٣ ٖؿاّ دعٝط يف َ٪يؿ٘  _َٔ املٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض

ايؿت١ٓ إٔ نجري َٔ ايكبا٥ٌ ايعطب١ٝ اييت باٜعت اٱغ٬ّ املٓتكط مل تباٜع 

ايطغٍٛ ايٓيب بٌ باٜعت ايطغٍٛ ايكا٥س سٝح ناْت هػس يف كٝاهلا 

, ٖصا عٝٓ٘ َا غٝؿػط ساي١ ايعكٝإ عكب 4ك١ٜٛ اييت تٛسس ايعطبايػًط١ اي

بهط ايكسٜل ايصٟ  از٠( اييت أدربت اـًٝؿ١ ا٭ٍٚ أبٚؾا٠ ايطغٍٛ )سطٚب ايط

َع _سطٚب ايطز٠ _ع٢ً ايسخٍٛ يف قطاعات  2عني بكؿت٘ خًٝؿ١ يطغٍٛ اهلل

                                                           
٘شاَ جعُظ , اٌفرٕح :جسٌُح اٌسَٓ واٌؽُاؼح يف اإلؼالَ ادلثىط, زاض اٌغٍُعح 1

  39َ , ص9111, 9تًنوخ ,ط-ٌٍغثاعح وإٌشط, ٌثٕاْ
ٌمس حتىي اخلٍُفح يف ادلرُاي األَسَىٌىجٍ الحما ٌُػ خلٍُفح ٌطؼىي اهلل تً خلٍُفح اهلل 9

 ضخيُح ٌٍرغىضاخ اٌؽُاؼُح اإلؼالُِح .و٘صا ٘ى ِٕثع االحنطاف يف اٌمطاءج اٌرا
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١ , نجري َٔ ايكبا٥ٌ ايعطب١ٝ اييت ضؾهت أغًبٗا زؾع أَٛاٍ ايعنا٠ يًسٚي

, ايٓب٠ٛ يف قؿٛؾٗابُٝٓا اضتست قبا٥ٌ أخط٣ عٔ اٱغ٬ّ بػبب ظٗٛض َسعٞ 

ايصٜٔ نإ وًِ نٌ َِٓٗ يف إٔ ٜكعس بكبًٝت٘ ملكاف غٝاز٠ ايعطب . 

َٶ اضٜذ ع١ًُٝ غٝاغ١ٝ ادتٗاز١ٜ يف ايت بهط أٍٚ ٞا ؾكس نإ اختٝاض أبعُٛ

ٕ إ, سٝح (4ا ع٢ً ٖصا املبسأَا١َٝ ٫سًكاٱغ٬َٞ )غتعرتض ايؿٝع١ اٱ

ٙ بني ا٭ْكاض 44ايكطاع ايصٟ ْؿب يف أثٓا٤ قس١َ ٚؾا٠ ايٓيب يف غ١ٓ 

 بٛ بهط ايكسٜل يف غكٝؿ١ بينأًِٗ عُط بٔ اـطاب ٚايصٜٔ َجَّ_املٗادطٜٔ 

ٕ ا٭ْكاض أضازٚا تعٝني ض٥ٝؼ َِٓٗ إ, عػب بعض ايطٚاٜات ؾ _غاعس٠ 

ني ض٥ٝؼ ٚاسس ٕ ا٭َط ٜعًل بتعٝإأخط٣ ؾ ب, ٚعػ2ٚض٥ٝؼ َٔ املٗادطٜٔ 

, ٚلس يف تاضٜذ 9_املٗادطٜٔ ٚ ا٭ْكاض_سٝح زاضت املؿان١ً بني ايططؾني

ح أبٛ غؿٝإ عًٞ ا ضٚاٜات ؼٌُ طابع امل٪اَط٠ ؾتاض٠ ضٚا١ٜ ؿِّايطربٟ أٜهٶ

,ٚغريٖا  1يبين عبس َٓاف ٚقطٜـ ممج٬ًأبٞ طايب ٭خص ايبٝع١ يٓؿػ٘  بٔ

٢ً َكساض قشتٗا . ؾايجابت ٖٛ إٔ َٔ ايطٚاٜات اييت ٫ ميهٔ إٔ ْعتُس ٖٓا ع

َٶ ا عًٞ ابٔ أبٞ طايب ٚايعبري بٔ ايعٛاّ مل ٜباٜعا َباؾط٠ ٚمل ٜطض عًٞ متا

عٔ ع١ًُٝ غري اختٝاض اـًٝؿ١ , يهٓ٘ َع شيو باٜع بعس َس٠ يٝػت 

ا َجًُا ٫ ميهٔ ؼسٜس غبب َباٜعت٘ بايط١ًٜٛ ٫ ميهٔ ؼسٜسٖا ؼسٜسٶ

                                                           
 ٌُؽدذطي اٌشُعح اإلِاُِح أْ اخلالفح زلظىضج يف آي تُد اٌطؼىي , مبعىن أهنا 1

 اذرُاضَح أو اجرهازَح 
 31٘شاَ جعُظ ,اٌفرٕح , ص  -9
أتى جعفط زلّس تٓ جطَط اٌغربٌ , ذاضَد اٌغربٌ : ذاضَد األُِ وادلٍىن , تُد األفىاض  -3

 943اٌؽعىزَح ,ز.ط , ص-َاعاٌسوٌُح , اٌط
 944ذاضَد اٌغربٌ , ص   -9
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بهط  ْٞت٢ٗ أَط ايػكٝؿ١ بكطاض تعٝني أبا بتًو ايططٜك١ يتهاضب ا٭خباض .

بهط ايكسٜل( أٍٚ خًٝؿ١ يًُػًُني . أَا بايٓػب١  ٞبٔ أبٞ قشاؾ١ )أب

سسثت أثٓا٤ غري ع١ًُٝ ا٫ختٝاض يًطٚاٜات اييت تؿري يٮسساخ اؾاْب١ٝ اييت 

َٶإؾ ا أٚ ْكؿٗا بايؿهط امل٪اَطاتٞ , ٭ْٗا ع٢ً َا ْ٘ ٫ ميهٓٓا إٔ ْٓهطٖا متا

خ هلا َػٛغاتٗا ايٛاقع١ٝ ٖٚصا َا غتعٗط ا٭ٜاّ اي٬سك١ َٔ ٜبسٚ أسسا

باٜع١ أبٞ بهط ؾٗٞ تعٛز إىل خ٬ؾات ع٢ً ايػًط١ . أَا عٔ غبب لاح َ

ق٠ٛ ايٛعٞ ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ ايٛسسٟٚ ايصٟ ٜهطؽ  : أ٫ًٚنيأغاغٝ نيعاًَ

ايٛسس٠ املتذػس٠ يف كٝاٍ املػًُني نُٓٛشز ؿهِ ايٓيب قبٌ ٚؾات٘ , 

ٝٶ ا املها١ْ اييت وتًٗا أبٛ بهط ايكسٜل يف ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ سٝح نإ ٚثاْ

غاِٖ يف َٔ أٌٖ ايػابك١ ٚضؾٝل زضب ايطغٍٛ َٓص بسا١ٜ زعٛت٘ , نٌ شيو 

ٍٚ خًٝؿ١ يًُػًُني . بعس بهط ايكسٜل نأ ٞؼكل اٱمجاع سٍٛ ؾدل أب

اض ثط ا٫ْتكإايٛسس٠ يًسٚي١ اٱغ١َٝ٬  عاز٠إبهط ايكسٜل يف  ٞلاح أب

ٙ , اػ٘ ا٫ٖتُاّ ايػٝاغٞ يًسٚي١ 42ايهاغح يف َا ٜعطف عطٚب ايطز٠ 

ٜٶ ا اٱغ١َٝ٬ مٛ سطن١ ايؿتح اييت بسأت يف عٗس ايكسٜل ٚتٛاقًت تكاعس

 غ١ٓ يف عٗس اـًٝؿ١ ايجاْٞ يًُػًُني عُط بٔ اـطاب ايصٟ خًـ غًـ يف

عٗس عُط بٔ  غ١َٝ٬ ق١ُ ا٫غتكطاض ٚ ايك٠ٛ يفٙ , ٚ قس بًػت ايسٚي١ اٱ49

اـطاب ؾكس نإ عُط بٔ اـطاب , ايصٟ متٝع بأْ٘ وػٔ ايتعاٌَ َع 

ا يف ؾطض قٛاْني ايسٚي١ اييت ايطبٝع١ ايٓؿػ١ٝ ايعطب١ٝ , ؾكس نإ ؾسٜسٶ

متجٌ اٱغ٬ّ يف شيو ايٛقت , ٚمل ٜهٔ ٜتٗإٚ يف تطبٝل ايكٛاْني نُا أْ٘ 

ايكب١ًٝ َٔ ػػٝس  اؾتس ع٢ً املكطبني َٓ٘ َٚٓع أٚيٞ ايؿهٌ ٚاملها١ْ

ْ٘ سبؼ أَٛاٍ نجري َٔ ايكشاب١ إب١ٜٛ غٛا٤ ز١ٜٝٓ أٚ ْػب١ٝ , ست٢ ن

ايػابكني ٚشٟٚ املها١ْ ايكب١ًٝ يف املس١ٜٓ َٚٓعِٗ َٔ اـطٚز َٓٗا . ٚقس نإ 
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َعٝاض ايؿهٌ يف ايسٜٔ نتذاٚظ يًؿهٌ ايكبًٞ ايٛضاثٞ يف تؿطٜع عُط بٔ 

ٌ ايعكٌ ملٓعطؿات امل١ُٗ يف تؿهٝٛع َٔ آاـطاب ايصٟ يكب بايؿاضٚم ٖٛ ت

ٕ ططٜك١ عُط ايؿسٜس٠ يف ايتعاٌَ َع ٫ٚت٘ أايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ , نُا 

غاُٖت يف تسعِٝ قٛض٠ منٛشز اـًٝؿ١ ايعازٍ , ؾكس عاقب عُط ٚايٞ َكط 

عُطٚ بٔ ايعام يف ايعًٔ بعس سازث١ تعسٟ ابٔ عُطٚ ع٢ً أسس املكطٜني َٔ 

لاظات يف إمبا ي٘ َٔ َها١ْ ٚ_ٛيٝس يس بٔ ايايعا١َ , ٚععٍ نصيو خا

سس٣ أِٖ املعاضى اٱغ١َٝ٬ يف ايتاضٜذ إ بعس اْتكاضٙ َباؾط٠ يف _اؿطب

اْت يؿس٠ عُط ٖصٙ طابع . ن _49ٙأٟ َعطن١ ايريَٛى غ١ٓ _اٱغ٬َٞ 

ؼ ايؿطز ايعطبٞ , ؾكس دػس عُط قطا١َ ايكإْٛ َٚؿطٚعٝت٘ خام يف ْؿ

َٶع٢ً اؾُٝع , ٖٚصا ٖٛ عني َؿّٗٛ ا ا يعسٍ عٓس ايعطب )إٕ مل ٜهٔ َؿٗٛ

ٝٶ ٘ ٫ٚٚت٘ دعًت٘ ٜهبح ايرتاخ ٥أقطبا ٔا( نُا إٔ قطاَت٘ ؿس ايتعَت َنً

ا٭ضغتكطاطٞ ايكبًٞ يكطٜـ ٚايعطب . سٝح ؾهًت ؾرت٠ ايؿٝدني ٖصٙ اييت 

ٙ( يف املدٝاٍ ايػٝاغٞ 29ٙ ــــ 44غ١ٓ ٖذط١ٜ ) ٠اَتست سٛايٞ اثٓتا عؿط

 ٕ سازث١ اغتٝاٍ عُط مل تهٔ اغتٝا٫ًإيطاؾس . ست٢ غ٬َٞ منٛشز اؿهِ ااٱ

ٝٶ ا باملع٢ٓ اؿطيف يًه١ًُ أٚ ْتٝذ١ قطاع زاخًٞ , بٌ ناْت أقطب غٝاغ

ٕ خ٬ؾ١ عُط تبسٚ بٗصا إاّ بٗا ؾدل غري َػًِ , بايتايٞ ؾيع١ًُٝ ؾطز١ٜ ق

ايؿهٌ ع٢ً أْٗا متجٌ منٛشز اؿهِ املػتٓري اـايٞ َٔ ايؿنت َٔ د١ٗ 

صٖب١ٝ يكسض اٱغ٬ّ املتُج١ً يف تهدِ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ,ٚايؿرت٠ اي

ت٣ٛ املدٝاٍ ايػٝاغٞ ميهٔ ٱَرباطٛض١ٜ نرب٣ َٔ د١ٗ أخط٣ . ع٢ً املػ

ا ٚغط ضناّ ٖا٥ٌ َٔ ايجطٚات , نُا إٔ شنطاٙ عُط َات ؾكريٶٕ إايكٍٛ 

 ممج٬ً داْبُٗا , ناْت َكرت١ْ بطؾٝكٝ٘ أبٞ بهط ٚبٓبٝ٘ , ٚقس زؾٔ إىل

يًشًك١ ا٭خري٠ َٔ عكط ايعسٍ ٚاؿكٝك١ ايصٟ ؼٍٛ إىل غ١ٓ تػتشل 
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ا٫ستصا٤ ٚا٫سرتاّ , ٚيف ايٛاقع َع َٛت٘ طٜٛت قؿش١ , قؿش١ امل٪غػني 

 .  4ٚقؿش١ اٱغ٬ّ ايبطٛيٞ ايٓكٞ

بٗصا ؾهٌ ٖصا ايُٓٛشز ايعُطٟ منٛشز ايتدطٝط املجايٞ ايػٝاغٞ يف ايعكٌ 

اٍ ع٢ً َػت٣ٛ املٝتاـــ تاضٜذ . ٚغٝهٕٛ ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ آْصاى ,َٚا ظ

ا مبجٌ شيو ع٢ً أقٌ تكسٜط َٚٔ ٖٓا بسأت اـًٝؿ١ ايصٟ غًٝٞ عُط َطايبٶ

 ق١ٓ عجُإ .
ْٶقبٌ ٚؾات٘ َباؾط٠ اختاض عُط فًػٶ ا َٔ أِٖ أقشاب ايٓيب ا يًؿٛض٣ َهٛ

ٚأٌٖ ايػابك١ يف اٱغ٬ّ , ٚنإ َٔ ١َُٗ فًؼ ايؿٛض٣ ٖصا اختٝاض ؾطز 

ا يعُط بٔ اـطاب . أٌٖ ايؿٛض٣ ٘ يٝهٕٛ خًٝؿ١ يًُػًُني خًًؿَٔ نُٓ

ٖ٪٤٫ ِٖ غت١ َٔ املٗادطٜٔ ع٢ً أغًب ايطٚاٜات ِٖٚ عًٞ بٔ أبٞ طايب 

ٚعجُإ بٔ عؿإ ٚعبس ايطمحٔ بٔ عٛف ٚايعبري بٔ ايعٛاّ ٚطًش١ بٔ عبٝس 

ايطٚاٜات تهٝـ عبس اهلل بٔ عُط  , ٖٚٓايو بعض2اهلل ٚغعس بٔ أبٞ ٚقام

ٛٶ َٶ9يف اجملًؼ ٫ ميهٓ٘ ايرتؾح يًُٓكب اعه ا ؾكس اػٗت ع١ًُٝ . عُٛ

, عجُإ بٔ عؿإ ٚعًٞ بٔ أبٞ طايب ايؿٛض٣ إىل تعن١ٝ َطؾشني اثٓني ُٖا

ا بؿدل عبس ايطمحٔ بٔ عٛف ايصٟ ٚ بكٞ سػِ ا٭َط يف ايٓٗا١ٜ َتعًًك

غٝشػِ ايٓتٝذ١ باختٝاضٙ ٭سس املطؾشني . تٛضز ضٚاٜات عٔ ْكح ايعباؽ 

ض٣ ٭ٕ ايٓتٝذ١ ناْت غري ٞ بٔ أبٞ طايب بعسّ املؿاضن١ يف ٖصٙ ايؿًٛعي

                                                           
 11٘شاَ جعُظ , اٌفرٕح اٌىربي , ص 1
 311ذاضَد اٌغربٌ , ص9
 312ذاضَد اٌغربٌ , ص  -3



  
   

>>> 

38 
 

َٶ4ا يًُؿاضنني يف ٖصا اجملًؼٕ متٌٝ إىل نؿت٘ ْعطٶَطؾش١ ٭ ا ؾكس . عُٛ

ناْت ايعطٚف احملٝط١ بايؿٛض٣ أقطب ٭ٕ تؿري إىل اختٝاض عجُإ بٔ عؿإ 

ٓني َٔ ع٢ً سػاب عًٞ ٚشيو يعس٠ أغباب َٓٗا إٔ عجُإ ٚعًٞ ميج٬ٕ اث

أِٖ أٌٖ ايػابك١ يف اٱغ٬ّ َٚٔ املٗادطٜٔ َٚٔ قشاب١ ايطغٍٛ املباؾطٜٔ 

 يف ٖصا اؾاْب . أَا ع٢ً داْب املٓار نيب٘ َتػاٜٚبايتايٞ ؾُٗا ؾ

ا٫دتُاعٞ ؾكس نإ ا٭ْكاض ٚايؿ٦ات املػتهعؿ١ قبٌ اٱغ٬ّ ٚاييت 

ٝٶ ٛشز ا ملا تط٣ ؾٝ٘ منانتػبت َها١ْ بؿهٌ اٱغ٬ّ احملض تسعِ عً

ايكطا١َ يف ايسٜٔ ٚيف أَٛض ايسْٝا )ايػٝاغ١ٝ( , سٝح نإ عًٞ بٔ أبٞ 

طايب ؾدك١ٝ ناضٜعمي١ٝ ميهٓٗا إٔ ػُع يف إٓ ايبعسٜٔ , ايػًطٟٛ 

ٜٶ اايسْٟٝٛ ٚاهلاي١ ايس١ٜٝٓ , بايتايٞ ؾٗٛ أقطب ٭ٕ ٜهٕٛ منٛشدٶ ,  اَكػطٶ اْبٛ

ض اـايٞ ايصٟ حملبٞ طايب ميجٌ منٛشز ايسٜٔ اإٔ عًٞ بٔ إٚميهٔ إٔ ْكٍٛ 

ضغتكطاط١ٝ ايكب١ًٝ ايكطؾ١ٝ . أَا عجُإ بٔ عؿإ ؾكس ٜتذاٚظ اهلط١َٝ ا٭

ا يف شيو ايعَإ )سٛايٞ غبعني غ١ٓ( ٚنإ ؾدك١ٝ ٚضع١ عطف نإ ؾٝدٶ

عٓ٘ ايتك٣ٛ ٚاؿٝا٤ ٚايتسٜٔ ٚمل ٜهٔ ٜتٛقع َٓ٘ ايؿس٠ أٚ إٔ ٜكّٛ بػٝاغات 

, سٝح مل ٜكطع عجُإ بٔ  ثٛض١ٜ , نُا أْ٘ نإ ٜطَع يٲغ٬ّ ايكطؾٞ

عؿإ أٚاقٌ ايكطاب١ ا٭غط١ٜ اييت تطبط٘ يبين أ١َٝ بٌ نإ ٖٛ ع٢ً املػت٣ٛ 

ايسٜين ممجٌ بين أ١َٝ يف املدٝاٍ اٱغ٬َٞ يتًو ايؿرت٠ َع ٬َسع١ أْ٘ مل 

ضغتكطاط١ٝ , بٌ نإ أقطب ٭ٕ ٜهٕٛ ممجٌ ا٭ ٜهٔ ممجٌ بين أ١َٝ ؾكط

ها٤ ايؿٛض٣ نًِٗ َٔ املٗادطٜٔ ايكطؾ١ٝ . ع٢ً داْب آخط نإ أع

ٚايكطؾٝني , اْكػُٛا بِٝٓٗ يف ع١ًُٝ ا٫ختٝاض , سٝح َاٍ ايبعض إىل عًٞ 
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ٕ ٚيهٔ ايعاٖط إٔ ا٭غًب١ٝ يف ع١ًُٝ ايؿٛض٣ ٖصٙ متٌٝ باػاٖٗا إىل عجُا

ٞ ٕ ع١ًُٝ ايؿٛض٣ ع٢ً املػت٣ٛ ايٛاقعإبٔ عؿإ , بايتايٞ ميهٔ ايكٍٛ 

َٶ ٔعجُإ بناْت ؾب٘ قػ١َٛ يكاحل  ا َطت ع١ًُٝ ايؿٛض٣ عؿإ . عُٛ

 بعس٠ َطاسٌ ٫ فاٍ يصنطٖا ٖٓا ٭ْين يػت بكسز تأضٜذ ٚقؿٞ يع١ًُٝ

ثط ع١ًُٝ أ خًٝؿ١ًٕ ايػبب يف اختٝاض عجُإ إايؿٛض٣ , َٚا ميهٔ قٛي٘ 

ىل إٔ عجُإ بٔ عؿإ نُطؾح غٝاغٞ نإ ٜجري إٜعٛز  ٖصٙايؿٛض٣ 

ػت٣ٛ ٟ يًػًط١ اٱغ١َٝ٬ , غٛا٤ ع٢ً َا٫ط٦ُٓإ يف أع٢ً اهلطّ ايٓدبٛ

ضغتكطاط١ٝ ايكب١ًٝ , ؾٗٛ نإ هُع بني ايًني أٌٖ ايؿهٌ ايسٜين أٚ أٌٖ ا٭

ٚعسّ ايكطٝع١ ايكب١ًٝ ٚاملها١ْ ايس١ٜٝٓ , ٖصٙ ايكؿات اييت غاُٖت يف لاح 

عجُإ يف ع١ًُٝ ايؿٛض٣ ٖٞ ْؿػٗا اييت غتؿهٌ قطى ايؿنت ٚا٫عرتانات 

إ يف ؾرت٠ خ٬ؾت٘ . بُٝٓا نإ عًٞ ٜطَع يًكطا١َ اييت غت٬سل عجُ

ايس١ٜٝٓ ٚايػٝاغ١ٝ ٜٚٛسٞ بأْ٘ قازض ع٢ً ايتكطف ع٢ً غري املتٛقع, ٚاؿازث١ 

ايؿٗري٠ اييت ٜػأٍ ؾٝٗا عبس ايطمحٔ بٔ عٛف قبٌ إٔ ٜهع اختٝاضٙ عًٞ 

ٚعجُإ ايػري ع٢ً غري٠ ايطغٍٛ ٚخًؿ٘ أبٞ بهط ٚعُط ؾأداب عًٞ بأْ٘ 

يف سني أداب عجُإ باملٛاؾك١ ايتا١َ  غتطاع إىل شيو غب٬ًٝغٝشاٍٚ َا ا

ا مما تتذػس عًٝ٘ ؾدكٝتا , ٖٚصٙ ايطٚا١ٜ إٕ ناْت تبني ْٛعٶ4زٕٚ ؾطٚط

عًٞ ٚعجُإ يف املدٝاٍ اؾُعٞ آْصاى إ٫ أْٗا يٝػت بتًو ا٭١ُٖٝ اييت 

ٝاض ٕ ايكطاض باختإاٱغ١َٝ٬ إٔ تعطٝٗا هلا , سٝح  ؼاٍٚ املكازض ايتاضى١ٝ

ٖصا إٕ غًُّٓا بكسم _ي١ ٤ع٢ً ا٭ضدح اؽاشٙ قبٌ ٖصٙ املػاعجُإ قس مت 

َٶ_ايطٚا١ٜ نُا ٚقًت إيٝٓا  ا ٚقع ا٫ختٝاض ع٢ً عجُإ ٚمتت ايبٝع١ ي٘ . عُٛ
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يف إطاض ْعاّ اـ٬ؾ١  , َٚع عجُإ ست٢ إٕ نٓا َاظيٓا باـ٬ؾ١ باٱمجاع

 ٞ اٱغ٬َٞ.ٕ َطس١ً دسٜس٠ غتبسأ يف ايٛعٞ ايػٝاغإايطاؾس٠ ؾ

ٙ( 99ٙ 29غ١ٓ ) ٠اَتست خ٬ؾ١ عجُإ بٔ عؿإ ع٢ً َس٣ سٛايٞ اثٓتا عؿط

ٚمل تػط خ٬ؾ١ عجُإ ع٢ً ْػك١ٝ ٚاسس٠ َجٌ خ٬ؾ١ عُط َٔ ْاس١ٝ ع١ًُٝ 

ا َٔ ْاس١ٝ ا٫غتكطاض ايساخًٞ , ؾكس نإ عٗس ايؿتح اـاضدٞ ٚخكٛقٶ

طن١ خ٬ؾ١ عجُإ عٗس متسز ع٢ً َػت٣ٛ ايسٚي١ سٝح اغتأْؿت س

ؾطٜك١ٝ , ٚاظزٖت خع١ٜٓ ايسٚي١ بهُٝات ٖا١ً٥ َٔ أا يف ا ٚغطبٶايؿتٛسات ؾطًق

ُت يًسٚي١ ا٭َٛاٍ ٚايهٓٛظ إناؾ١ إىل ا٭ضانٞ ٚايؿٝايف ايؿاغع١ اييت نٴ

اٱغ١َٝ٬ اييت أقبشت أِٖ ق٠ٛ إَرباطٛض١ٜ ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل يف شيو 

 :ؾ١ عجُإ َطسًتنيايعَإ . أَا ع٢ً املػت٣ٛ ايساخًٞ ؾكس ؾٗست ؾرت٠ خ٬

َطس١ً اغتكطاض ٚضخا٤ َٚطس١ً تصَط ٚمتطز , ؾؿٞ ا٭ٚىل قطض عجُإ بٔ عؿإ 

ا يف املس١ٜٓ باـطٚز إٔ ٜؿتح تساٍٚ ا٭َٛاٍ ٜٚػُح ملٔ سبػِٗ عُط غابًك

ٚاغتعُاٍ أَٛاهلِ يف ناٌَ أضانٞ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ , يكس تب٢ٓ عجُإ بٗصا 

َٶ4ا َٔ ايًٝرباي١ٝ ا٫قتكاز١ٜ ْٛعٶ ا ؾكس اظزازت عطٝات بعض ايؿ٦ات . عُٛ

يتعٗط طبك١ َٔ ا٭غٓٝا٤ , سٝح َع ايػُاح يهجري ممٔ ميجًٕٛ أٌٖ ايؿهٌ 

اٱغ٬َٞ باـطٚز َٔ املس١ٜٓ ٫غتجُاض أَٛاهلِ يف ايعطام ٚايؿاّ ٚايؿٝايف 

ٍ ٖ٪٤٫ . اييت تكع نُٔ غًطإ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ , سسخ تهدِ يف أَٛا

ا بٗصٙ بسا١ٜ َٔ ايٓكـ ا٭ٍٚ َٔ خ٬ؾ١ عجُإ نإ اؾُٝع غعٝسٶ

يف عٗس عجُإ , نصيو  اٖاٚغٓايًٝبرياي١ٝ ٚبعٜاز٠ ْؿٛش ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ 

ٕ نإ ٖصا إيٝ٘ ٚتٛيٝتِٗ عس٠ َٓاقب غٝاز١ٜ ٚقاّ عجُإ بتكطٜب عؿريت٘ إ
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اطٔ عكً٘ ايػٝاغٞ ا٭َط قس قاّ ب٘ عجُإ بعؿ١ٜٛ , أٟ إٔ ا٭َط َتعًل بب

ِ ايٓؿؼ ايتشًًٝٞ , ٖٚٛ َا ٜؿب٘ ع١ًُٝ ايؿعٛض اي٬ٚاعٞ يف َكطًشات عً

ا ي٘ يف إزاض٠ ؾ٪ٕٚ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ إٔ عؿريت٘ غٝهْٕٛٛ عْٛٶسٝح نإ ٜط٣ 

ا َٔ ايٛادب ايكبًٞ ا َا نإ مياضؽ ْٛعٶٚ ٖٛ ميهٓ٘ إٔ ٜجل ؾِٝٗ ,ْٚٛعٶ

١َٝ . يهٔ غطعإ َا ؼٍٛ ٖصا ا٭َط باعتباضٙ ممجٌ قَٛ٘ يف ايٓدب١ٜٛ اٱغ٬

يف ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ؾرت٠ خ٬ؾ١ عجُإ بٔ عؿإ إىل َٛيس ملا ٜعطف ايؿت١ٓ , 

ؾكس بسأت ايتصَطات ٚامل٪اخصات ع٢ً عجُإ يف ايعٗٛض ٚػػس يف ْكطتني 

١ٝ ؾب١ٗ تهدِ ا٭َٛاٍ ٚايتٛظٜع أغاغٝتني :ا٭ٚىل اتٗاَ٘ باحملابا٠ , ٚايجاْ

ٕ غتؿه٬ٕ دٖٛط خطاب إ ا٭غاغٝتاايٓكطت ٖصَٙٛاٍ . غري ايعازٍ يٮ

َؿطٚع١ٝ ؼطٜو ايجٛض٠ نس عجُإ , إناؾ١ يعس٠ عٛاٌَ أخط٣ َٓٗا 

إٔ عجُإ ناْت تعٛظٙ ؾدك١ٝ عجُإ ْؿػ٘ , سٝح ٜط٣ ٜٛيٝٛؽ ؾًٗاٚظٕ 

ٖٝب١ عُط , ٚيصيو ػ٢ً غًطإ اي٠٫ٛ ٚا٭َطا٤ يف عٗسٙ ٚػ٢ً دطِٜٗ 

ا عهؼ عٗس عُط ,٭ِْٗ ناْٛا ىؿٕٛ أنجط غؿٛضٶٚضا٤ َكًشتِٗ ع٢ً مٛ 

ا إٔ عجُإ دط٣ ع٢ً ا ,خكٛقٶبأؽ عُط ايصٟ نإ أثطٙ يف ايٓؿؼ ؾسٜسٶ

ٍٛ مبكٛي١ . ٜػتصنطْٞ ٖصا ايك4اختٝاض اي٠٫ٛ ٚايعُاٍ َٔ أٌٖ بٝت٘

ع٢ً إٔ ٜهٕٛ  َٗٝبٶأَ ا٭نُٔ يًشانِ إٔ ٜهٕٛ ْ٘ إملهٝاؾًًٝٞ ٜكٍٛ ؾٝٗا 
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ٍٚ بعٚاٍ املكًش١ ٚاـٛف َٔ ايعكاب ٫ ٜؿاضم ا٭شٖإ ا ٭ٕ اؿب ٜعقبٛبٶ

 .4اأبسٶ

قاَت عس٠ استذادات ٚتصَطات َٔ غٝاغ١ٝ عجُإ يف ايٓكـ ايجاْٞ َٔ 

ؾطز١ٜ يف ايبسا١ٜ ٚمل ٜهٔ  ٫ًا, ٚقس ناْت ٖصٙ ا٫عرتانات أعُ خ٬ؾت٘

إٔ ت٪در سطاى  _ع٢ً ا٭قٌ َػت٣ٛ املتٛقع ايعازٟ يتًو ايؿرت٠_ٜتٛقع هلا 

اعرتاض أبٞ شض ايػؿاضٟ ع٢ً غ٤ٛ  ؾعيب نس ضأؽ اـ٬ؾ١ اٱغ١َٝ٬ . ؾُج٬ً

تٓعِٝ تٛظٜع ا٭َٛاٍ ٚػٜٛع خعٕ ا٭َٛاٍ مما ٜػاِٖ يف تهدُٗا مل ٜتبع٘ 

ي٬ؾرتان١ٝ  بعض املؿهطٜٔ يف أبٞ شض َجا٫ً سطاى غٝاغٞ ٜصنط , ٚقس ٜط٣

يهٔ ايٛاقع ٜكٍٛ إٔ أبا شض ٜٓطًل َٔ خًؿ١ٝ إغ١َٝ٬ قه١  2يف اٱغ٬ّ

ا يكطا٠٤ َع١ٓٝ يًٓل ايكطآْٞ احملض ع٢ً سػب َا ٜط٣ ٖؿاّ َػتٓسٶ

دعٝط . نصيو اعرتض نٌ َٔ عبس اهلل بٔ َػعٛز ٚعُاض بٔ ٜاغط ٚقس 

ٓٶا ٚا ؾسٜسٶعاقبِٗ عجُإ عكابٶ ِٖ َٔ أٌٖ ا َا يؿدكِٗ باعتباضا ْٛعٶَٗٝ

ضَع١ٜ يف املدٝاٍ اٱغ٬َٞ . َٚا ميهٔ ٬َسعت٘  ٟٚايػابك١ يف اٱغ٬ّ ٚش

ضغتكطاط١ٝ ايكب١ًٝ ٫ٚ ٤ مل تهٔ هلِ أ١ُٖٝ ع٢ً َػت٣ٛ ا٭إٔ نٌ ٖ٪٫

َػت٣ٛ املها١ْ ايػٝاغ١ٝ يًسٚي١ اٱغ١َٝ٬ , مبع٢ٓ أِْٗ ٫ ٜؿهًٕٛ ٫ٚ 

نع ق٣ٛ غٝاغٞ . نإ َعاضنٛ عجُإ ٖ٪٤٫ ٜطٕٚ يف ٜٓتُٕٛ إىل أٟ َط

ا قبٌ إٔ غٝاغ١ٝ عجُإ عٛز٠ ي١ًُٓٝٗ ايكطؾ١ٝ عًِٝٗ اييت أٖاْتِٗ غابًك

                                                           
1 - Nicolas Machiavel, le prince, Union générale d’Éditions, 

paris, 1529   , p119 
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زْٚ٘ , بايتايٞ ؾِٗ ا١ْ َطَٛق١ مل ٜهْٛٛا يٝهتػبٖٛا ميسِٖ ْكط اٱغ٬ّ مبه

ناْٛا ٜساؾعٕٛ عٔ ْٛع َعني َٔ املػاٚات١ٝ ٚمل ٜهْٛٛا يٝػتػٝػٛا ايػٝاغ١ٝ 

يت اْتٗذٗا عجُإ , ٖصا ا٭خري ايصٟ بكب٘ داّ غهب٘ ع٢ً عُاض بٔ ٜاغط اي

شض ايػؿاضٟ إمنا قس خًل يٓؿػ٘ ق٬قٌ  اعبس اهلل بٔ َػعٛز بعس إٔ ْؿ٢ أبٚ

تٗسز َؿطٚعٝت٘ , باعتباضٙ تٗذِ ع٢ً ؾدكٝات ؼٌُ قؿ١ أٌٖ ايػابك١ 

غٝػاِٖ  ْ٘إؾ َٚٔ ايكشاب١ َٚها١ْ ضَع١ٜ يف املدٝاٍ اٱغ٬َٞ , بايتايٞ

بٓؿػ٘ يف بسا١ٜ إشنا٤ ْاض ٖصٙ ايجٛض٠ اييت غتكّٛ نسٙ . قشٝح إٔ عجُإ 

ا ٚضمبا نإ هب عًٝ٘ إٔ ٜتكطف يٝؿطض ايٓعاّ َٓص ايبسا١ٜ , قرب نجريٶ

يهٓ٘ بٗصا ايؿعٌ ايصٟ مل ٜػتػػ٘ املدٝاٍ ايؿعبٟٛ غٝػاِٖ يف تعاٜس 

ِ احملابا٠ يتٗ َؿطٚع١ٝ َعاضنٝ٘ , ٚغت٪زٟ ٖصٙ اؿٛازخ ْؿػٗا إناؾ١

غري ايعازٍ إىل ت١ُٗ ا٫مطاف عٔ َٓٗر ايؿٝدني , سٝح غتعٜس ٚايتٛظٜع 

ا َٔ ٖصٙ اؿٛازخ َكاعب َتاعب اـًٝؿ١ ايجايح ايصٟ غٝٛاد٘ اْط٬ًق

ا أَاّ املؿان٬ت اييت ٫سكت٘ , خكٛقٶ ت٘مج١ يف تجبٝت َهاْت٘ ٚؾطعٝ

ا٫مطاف عٔ ايٓٗر َكاض١ْ إٜاٙ بػابكٝ٘ عُط ٚأبٞ بهط , َٚت١ُٗ إٜاٙ إَا ب

 ايػًِٝ أٚ يف سا٫ت أغ٤ٛ مبشاٚي١ إسٝا٤ ايكب١ًٝ مبشابات٘ يعؿريت٘ .

ٙ عٓسَا بسأ اؿطاى 99ٙ 91ٚزخًت ا٭َٛض يف َٓعطـ خطري يف ايعاَني 

ٝٶ ضٜذ ايؿكٗٞ ا َجًُا تكٛضٙ يٓا ضٚاٜات ايتاايجٛضٟ ايؿعًٞ ايصٟ مل ٜهٔ غٛغا٥

ٕ مل تهٔ ثٛض٠ خبع أٚ ثٛض٠ غٛغا٥ٝني ٕ ايجٛض٠ نس عجُا. ملاشا أقٍٛ شيو ؟ ٭

ّٛض يٓا , بٌ إٕ ايجٛض٠ نس عجُإ ٖٞ ثٛض٠ تكّٛ ع٢ً قطا٠٤ ز١ٜٝٓ  نُا ٜك

َع١ٓٝ , أٟ إٔ ايجٛض٠ ع٢ً عجُإ ٖٞ باغِ ايسٜٔ ْؿػ٘ , ٚيٝؼ يًػبب 

ايسٜين ٚسسٙ , ٚيف ٖصا مصض َٔ ايٛقٛع يف ايتؿػريات ايُٓط١ٝ اييت ؼاٍٚ 

ؾكس تؿهًت ب١ٝٓ  ,عٛاٌَ ا٫قتكاز١ٜ أٚ ا٫دتُاع١ٝيسكط أغباب ايجٛض٠ يف ا
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عا١َ يًؿت١ٓ أٚ ايجٛض٠ نس عجُإ تػاِٖ ؾٝٗا عس٠ عٛاٌَ َٓص ايًشع١ 

ٚ بكٝت عس٠ عٛاٌَ كؿ١ٝ َٚهُط٠  ,ٚىل اييت بسأت ؾٝٗا ع١ًُٝ ايؿٛض٣ا٭

ست٢ سني , غتعٗط نُهبٛتات ٫ ميهٔ ايػٝطط٠ عًٝٗا ؾاؼ١ بصيو باب 

 ا بعسٖا بؿهٌ ْٗا٥ٞ . ل أبسٶايؿت١ٓ اييت ئ ٜػً

ام سٝح قاز عَُٛا بسأت املطس١ً اؿامس١ يف ايجٛض٠ نس عجُإ يف ايعط

ا َٔ ايجكاؾ١ ايعامل١ ٕ ٚؾاضسٛٙ , أٟ أِْٗ ٜؿهًٕٛ ْٛعٶآايكطا٤ ِٖٚ قطا٤ ايكط

ٝاغ١ٝ عجُإ باغِ ايٓل ايكطآْٞ يصيو ايعَإ سطن١ ا٫ستذاز نس غ

عٗط ا٫ستذادات ع٢ً َػت٣ٛ ايعا١َ . يف ايعُّٛ مل ت4اـطاب ايسٜينٚ

ٚايػٛاز ا٭ععِ َٔ ايسُٖا٤ إ٫ يف َطس١ً َتأخط٠ , أٟ يف املطس١ً ا٭خري٠ 

قبٌٝ اغتٝاٍ عجُإ . ؾؿٞ ايبسا١ٜ ناْت املس١ٜٓ عاق١ُ ايسٚي١ ٖٞ اييت 

ؾٗست ا٫ستذادات ٚا٫عرتانات ع٢ً غٝاغ١ٝ عجُإ , ٚقس نجط 

٢ً ططم تػٝريٙ بسا١ٜ بػعس بٔ أبٞ املعرتنٕٛ ع٢ً عجُإ أٚ ايػاخطٕٛ ع

إىل عًٞ بٔ أبٞ  ا بأٌٖ ايػابك١ َجٌ أبٞ شض ٚعُاض بٔ ٜاغط ٚق٫ًٛٚقام َطٚضٶ

ٝٗا غهب عُطٚ بٔ ايعام َٔ عجُإ ٕ ضٚا١ٜ يًطربٟ ٜطٟٚ ؾإطايب , ست٢ 

. ٜٚبك٢ َس٣ َكساق١ٝ ٖصٙ ايطٚاٜات ٫ 2ثط ععي٘ ٚتٛعسٙ بايتشطٜض عًٝ٘إ

٭نٝس أْٗا تعرب عٔ املٓار ايعاّ ايػا٥س يف تًو ميهٔ اؾعّ ؾٝ٘ , يهٔ ا

ايؿرت٠ ٚقس تأدذت سطن١ ايكطا٤ يف ايعطام ؾُدتًـ املطايب ٚا٫عرتانات 

إٔ ايتشطى ا٭ٚيٞ مل ٜتِ َٔ ايعطام ,  اي٬ؾتنس غٝاغ١ٝ عجُإ , يهٔ َٔ 

ٕ ٖصا ايتشطى ْاتر عٔ غهب إسا١ٜ َٔ َكط , سٝح تكٍٛ املكازض بٌ دا٤ ب
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ٚيٛ أْ٘ تٛدس ضٚاٜات أخط٣ تؿري  غٝاغات ٚايٞ عجُإ ع٢ً َكط ,ؾعيب نس 

َٶإ زٚض ا ؾكس نإ ايكطا٤ ًٜعبٕٛ ؾع٬ ىل ْٛع َٔ ايتشطٜض نس عجُإ . عُٛ

ِٖ يًٓٛع َٔ ايجكاؾ١ ايعامل١ َٔ ٤ٕ اْتُاإاحملطض ايجٛضٟ نس عجُإ سٝح 

ع١ٝ ٕ , ٚبايتايٞ ؾِٗ وًُٕٛ َؿطٚآًل أِْٗ ناْٛا ٜتهًُٕٛ باغِ ايكطَٓط

ٚيػاٜات ع٢ً ا٭غًب ز١ٜٝٓ ,  ١ٝ ٚقسض٠ ع٢ً ايتشطٜض باغِ ايسٜٔؾعب١ٝ ٚزٜٓ

١ُ٥ عس شاتٗا يف ٚغتتشٍٛ ثٛض١ٜ ايكطا٤ ايس١ٜٝٓ ٖصٙ إىل أٜسٜٛيٛد١ٝ قا

ب غٝعزاز ْؿٛش بين أ١َٝ يف َكايٝس صٖصا ايؿس ٚ اؾ هِخٚقت ٫سل . يف 

٢ُٓ يعجُإ بٔ عؿإ خ٬ؾ١ عجُإ , ؾكس ؼٍٛ َطٚإ بٔ اؿهِ إىل ايٝس ايٝ

. ٚنصيو ؾكس 4ٖٚصا َا غٝذعٌ عًٞ ٜكطح باَتعان٘ َٔ ٖصا يعجُإ

ا َٔ ٚايٞ ٚطس َعا١ٜٚ غٝططت٘ ع٢ً ايؿاّ , ٚيف َكط نإ ايػهب ؾسٜسٶ

عجُإ ٖٓايو , أَا يف ايهٛؾ١ ؾكس ؾطض ايكطا٤ ع٢ً عجُإ تعٝني أبٛ َٛغ٢ 

ٝٶ  ٕ ٚضؾه٘ ايهٛؾٕٝٛ . ا يًٛايٞ ايصٟ عٝٓ٘ عجُاا عًِٝٗ خًًؿا٭ؾعطٟ ٚاي

تػاضعت ا٭سساخ ٚساقطت ايٛؾٛز املس١ٜٓ , ٚناْت اؿازث١ اؾٖٛط١ٜ ٖٓا 

ا يعجُإ ٜططح عًٝ٘ َطايب٘ , سٝح َتعًك١ بايٛؾس املكطٟ ايصٟ دا٤ غانبٶ

بعس املؿاٚضات عاز ايٛؾس املكطٟ إىل َٛطٓ٘ يهٔ ططأ سسخ َطٜب يف ططٜل 

ا إىل املس١ٜٓ بعسَا أَػو كطٟ غانبٶعٛز٠ ايٛؾس املكطٟ , ؾكس عاز ايٛؾس امل

 ا يعجُإ وٌُ ضغاي١ إىل ٚايٝ٘ ع٢ً َكط ! يف ايططٜل َبعٛثٶ

ايطغاي١ ايؿٗري٠ اييت يف ْكٗا َهتٛب طًب إىل ايٛايٞ املكطٟ مبعاقب١ َٔ 

بِٗ ٚقتًِٗ . ٚعٓسَا ا املس١ٜٓ مبعاقبتِٗ ٚقًخطز يف ايٛؾس املكطٟ ْاؾسٶ

اي١ اعرتف بإٔ ايطغٍٛ ٜتبع٘ ٚبإٔ ايطغاي١ ٕ عجُإ بٗصٙ ايطغٛٚاد٘ املكطٜ
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كت١َٛ غتُ٘ , ٚيهٓ٘ أْهط إٔ ٜهٕٛ نتبٗا أٚ عطف مبشتٛاٖا . ٖٚٓا وسخ 

اؿازث١ تاض٠  ٠اضى١ٝ , سٝح تؿري ضاٜٚات إىل سسخًط نبري يف َكازضْا ايت

ع٢ً أْٗا َطاؾع١ َٔ عجُإ يترب١٥ ْؿػ٘ , ٚتاض٠ إىل ؼٌُٝ َطٚإ بٔ اؿهِ 

, اعتباض ايطغاي١ فطز سذ١ َؿتع١ً تاب١ ايطغاي١ ٚتاض٠ أخط٣ إىلَػ٪ٚي١ٝ ن

أٚ ست٢ يتشٌُٝ أططاف َتآَط٠ َػ٪ٚي١ٝ ايطغاي١ )عبس اهلل بٔ أبٞ غبأ( , أٚ 

. 4َجًُا ٜط٣ ٖؿاّ دعٝط ست٢ عسّ قبٍٛ سازث١ ايطغاي١ مج١ً ٚتؿك٬ًٝ

َٶ ا أؾعٌ ٖصا اؿسخ ايػهب اؾُاٖريٟ ٚقس أظٗط عجُإ مبعٗطٜٔ, عُٛ

, تطٝع إٔ ٜهبح مجاح عُاي٘ ٚأقاضبَ٘عٗط ايؿاقس يػًطت٘ ٚايصٟ مل ٜعس ٜػ

َٚعٗط اـًٝؿ١ ايؿاؾٌ يف َُٗت٘ ٚاملٓشطف عٔ غري٠ غًؿ٘ . أز٣ ٖصا إىل 

تكاعس ا٫ستكإ نس اـًٝؿ١ ايصٟ ٚقٌ إىل سس َطايبت٘ غًع ْؿػ٘ 

َٶ ايجٛاض ٕ نإ ٖسف إغتٓتٗٞ مبكتً٘ . ٚ اٚقاقطت٘ يف زاضٙ ملس٠ أضبعني ٜٛ

ع٢ً َا ٜبسٚ يٝؼ اغتٝاٍ عجُإ بكسض َا ٖٛ ْاتر عٔ قٓاع١ َع١ٓٝ عكٝك١ 

٘ امطاف ايٓٗر ْا ع٢ً َا ٜطَٚؿطٚع١ٝ  َطايبِٗ اييت دا٤ت اعرتانٶ

-ايػٝاغٞ املتبع َٔ قبٌ عجُإ. َٚٔ َعاٖط ٖصٙ ايكٓاع١ ايس١ٜٝٓ

نٛح ايػٝاغ١ٝ املهد١ُ ٖٞ َطايبتِٗ عجُإ بايتٛب١ عًٓا, ٖٚٓا تعٗط بٛ

بني  ,حملاقطٕٚ عجُإ بني ث٬ث١ خٝاضاتاـًؿ١ٝ ايس١ٜٝٓ يًجٛاض , سٝح خري ا

إٔ ٜععٍ ٫ٚت٘ ٜٚعًٔ تٛبت٘ ,أٚ بني إٔ ٜععٍ ْؿػ٘ , أٚ إٔ َكريٙ غٝهٕٛ ايكتٌ 

. بعسٖا زاضت 2ا أيبػٓٝ٘ اهللئ أخًع قُٝكٶ, ؾأدابِٗ عجُإ دٛاب٘ املؿٗٛض : 

عجُإ ٚايجٛاض اْتٗت ْٗا١ٜ تطادٝس١ٜ بعض املٓاٚؾات بني املساؾعني عٔ زاض 
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مبكتٌ خًٝؿ١ املػًُني ايجايح عجُإ بٔ عؿإ يف زاضٙ . ٚمل ٜٗسأ ايػهب 

ايجٛضٟ َجًُا تكٛضٙ ايطٚاٜات شات ايطابع ايؿكٗٞ اييت تتٓاٍٚ َٛنٛع ايؿت١ٓ 

, بٌ إٕ اؿكٝك١ سٝح ٜكٛض ايؿاعًني ايجٛضٜني نأِْٗ ْازَٕٛ ع٢ً ؾعًِٗ 

٘ مت َٓع زؾٔ عجُإ يَٝٛني ٚزؾٔ ع٢ً ا٭ضدح بكعٛب١ يف ْإايتاضى١ٝ تكٍٛ 

, ٚمل ٜػػٌ ٚمل وهط دٓاظت٘ إ٫ أؾطاز ق٥٬ٌ  ايّٝٛ ايجاْٞ َٔ َكتً٘ ي٬ًٝ

ا يًعطٚف املتؿٓذ١ يف املس١ٜٓ . ٖصا ٜعٗط بٛنٛح َس٣ ايػٌ ايجٛضٟ ْعطٶ

ٗٶ ا نس عجُإ بٔ عؿإ يتٓتٗٞ سٝات٘ بٗصٙ ايططٜك١ ايصٟ نإ َٛد

١ٜ ٚايس١َٜٛ , اييت غتتشٍٛ إىل بسا١ٜ يرتادٝسٜا أععِ , ٖٞ ايرتادٝس

ٜٴ ػًل بابٗا بكؿ١ ْٗا١ٝ٥ إىل َٜٛٓا ٖصا . ٚغتهٕٛ تطادٝسٜا ايؿت١ٓ اييت ئ 

ٝٶسازث١ َكتٌ عجُإ َٓعطًؿ ا يف ايٛعٞ ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ بعس ٖذط٠ ا ثاْ

ـاّ ايٓيب اييت متجٌ املٓعطـ ا٭ٍٚ , سٝح غٝ٪َٔ ٖصا املٓعطـ املاز٠ ا

 يتؿهٌ ايؿهط امل٪اَطاتٞ يف ايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬ اي٬سك١ .

تكاعست ْريإ ايؿت١ٓ تؿتعٌ مبكتٌ عجُإ , ؾبسأت ا٫ْكػاَات تعٗط بني 

َ٪ٜس ٚضاؾض , بني َكطح ٚبني نامت ؿكٝك١ َٛقؿ٘ . ؾكس نإ ايجٛاض 

, ٚنإ َ٪ٜسٚ  َتُػهني بٓعطٜتِٗ يف اؿكٝك١ املؿطٚع١ٝ اييت تسٜٔ عجُإ

 بٓعطتِٗ سٍٛ َع١ًَٝٛ اغتٝاٍ اـًٝؿ١ . يف ٖصٙ ني)ايعجُا١ْٝ( َتُػه

 يًُػًُني , ٚع١ًُٝ َباٜع١ اضابعٶ خًٝؿ١ًدٛا٤ مت تعٝني عًٞ بٔ أبٞ طايب ا٭

 مجاع١ٝ اييت غاضت عًٝٗا ع١ًُٝ اختٝاضعًٞ بٔ أبٞ طايب مل تػط بتًو اٱ

َع سسخ  اظا٠ً٪ع٢ً ايػاس١ ََططٚس١  تغًؿ٘ , بٌ إٕ قه١ٝ زّ عجُإ بكٝ

اختٝاض اـًٝؿ١ . اختري عًٞ بٔ أبٞ طايب نأثط ؾدك١ٝ أسك١ٝ باملٓكب 

يف تًو ايؿرت٠ , سٝح مل تهٔ أسكٝت٘ باملٓكب قٌ ْكاف , بٌ إٕ َا نإ 

سٝح بعس ٜططح نإؾهاي١ٝ ٖٞ قه١ٝ زّ عجُإ اـًٝؿ١ املكتٍٛ قبٌ أٜاّ , 
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املٗادطٕٚ ٚا٭ْكاض ع٢ً عًٞ ملباٜعت٘  َكتٌ عجُإ َباؾط٠ تسؾل أٌٖ املس١ٜٓ

ا يف املع٢ٓ اؿكٝكٞ إش مل ٜهٔ يف ٚتكًٝسٙ اـ٬ؾ١,  يكس نإ شيو ًٖعٶ

املػتطاع ايبكا٤ ب٬ ضأؽ يف ايعطٚف اـطري٠ ٚاملهططب١ اييت ناْت تعٝؿٗا 

ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ . نإ ٫ بس َٔ إَاّ ٚنإ اغِ عًٞ ٜؿطض ْؿػ٘ . نإ 

ٜٶ ...ٚقس نإ أٌٖ  تٕ٘ ٜؿري إىل خطٛض٠ ايٛنع ٚ اغتجٓا٥ٝا ٚناايتٛاؾس عؿٛ

ٜٶ  ا غري إٔ ا٭َٛض مل ػطاملس١ٜٓ َعتازٜٔ ع٢ً تٛي١ٝ خًٝؿ١ دسٜس تكًٝس

نباض  اايؿٛض٣ اييت ٚنعٗا عُط , ٫ٚ بطنا ٯيٝات بططٜك١ تًكا١ٝ٥ ٚؾًك

ايكشاب١ َٚٛاؾكتِٗ , سٝح نإ شيو ايتٛاؾس سطن١ اغتجٓا١ٝ٥ زٕٚ تٛاؾل 

ٕ ضؾها املباٜع١ إ٫ بعس إٔ اصًعرتض ع٢ً شيو طًش١ ٚايعبري , ايا .4َػبل

مت إقٓاعُٗا إَا بهطٚض٠ املباٜع١ أٚ ع٢ً ا٭ضدح نُا تكٍٛ أغًب ايطٚاٜات 

. نصيو ضؾض َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غؿٝإ يف ايؿاّ 2إنطاُٖٗا ع٢ً املباٜع١

ًٞ ايصٟ أضغً٘ ي٘ ع _ضز بطغاي١ ؾاضغ١_َباٜع١ عًٞ ٚمل ٜطز ع٢ً املطغٍٛ

تٓكٝب عًٞ بٔ أبٞ طايب ٜطًب َٓ٘ ايبٝع١ . يف ايٓٗا١ٜ اغتكط ا٭َط ب

 يًُػًُني سٝح باٜعت٘ نٌ ا٭قطاض َا عسا ايؿاّ . خًٝؿ١ً

بسأ عًٞ ٫ٜٚت٘ بععٍ اي٠٫ٛ ٚايعُاٍ ايصٜٔ عِٝٓٗ عجُإ , ٚؾطع يف ع١ًُٝ  

ا طاض٥ٶ اإعاز٠ ايٓعاّ إىل أقطاض ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ٚ مل مجعٗا . إ٫ إٔ سازثٶ

خصٜٔ َعِٗ أّ امل٪َٓني آبري غٝعٗط ع٢ً ايػاس١ أ٫ ٖٚٛ خطٚز طًش١ ٚايع

عا٥ؿ١ بٓت أبٞ بهط َتذٗني ْاس١ٝ ايبكط٠ يًككام َٔ قت١ً عجُإ , سٝح 

ضؾض عًٞ بٔ أبٞ طايب تًب١ٝ َطايبِٗ املتُج١ً يف ايككام َٔ قت١ً 
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عجُإ  ٕ سازث١ قتٌإ, سٝح  عجُإ ايصٜٔ مل ٜتِ ؼسٜس ٖٜٛتِٗ أق٬ً

ايؿع١ًٝ مل ٜؿاضى ؾٝٗا إ٫ بهع١ أؾطاز ٚاملطايب١ بايككام بهٌ َٔ ؾاضى 

زٕٚ ايطدٛع إىل عين تأدٝر ؾت١ٓ سطب أ١ًٖٝ , ٖصا يف ايجٛض٠ ع٢ً عجُإ ٜ

دساٍ َؿطٚع١ٝ أٚ عسّ َؿطٚع١ٝ خطٚز ايجٛاض ع٢ً عجُإ , ٚضأٟ عًٞ 

َٶ ا ا قػريٶٝؿٶا خطز أقشاب اؾٌُ ايصٜٔ نْٛٛا داـام يف ايكه١ٝ . عُٛ

يف ططٜكِٗ ٖٚٛ ا٫غِ ايصٟ غٝعطؾٕٛ ب٘ بعس َٛقع١ اؾٌُ قاقسٜٔ ْاس١ٝ 

ايبكط٠ , ٚقس اضتهبٛا يف ططٜكِٗ عس٠ تكؿٝات ٚأعُاٍ قتٌ بسع٣ٛ ايككام 

ىل ايبكط٠ بططز ٚايٞ عجُإ إ١ً عجُإ , سٝح قاَٛا عٓس ٚقٛي٘ َٔ قت

ا مل ٜهٔ سٛظتِٗ بس٤ٶعًٝٗا ٚايتٓهٌٝ ب٘ , بايطغِ إٔ اؾٝـ ايصٟ نإ يف 

َّنبريٶ ا َٔ ٔ ٭قشاب اؾٌُ ْٛعٶا إ٫ إٔ ٚدٛز أّ امل٪َٓني عا٥ؿ١ أ

ضدٌ . ٖٓا  955 مٛاملؿطٚع١ٝ ٚ ايك٠ٛ ايطَع١ٜ , ؾكتًٛا بسع٣ٛ ايككام 

٬ْسغ تٛغٝع نبري جملاٍ ايككام سٝح تٛغع إىل نٌ َٔ خطز يف 

َٶ َٶا ٚيٝؼ بايهطٚض٠ َٔ قتٌ اـًٝؿ١ سكاض ا٭ضبعني ٜٛ ا ؾكس عجُإ . عُٛ

ٞ بٔ أبٞ طايب بايتشطى ايعػهطٟ , ؾاْطًل ًٖصا ايتشطى إؾاض٠ يع نإ

ٗٶ ا مٛ ايبكط٠ ٖٚٓايو سسثت َٛقع١ اؾٌُ بٓؿػ٘ ع٢ً ضأؽ اؾٝـ َتٛد

ٙ , ٖصٙ ا٭خري٠ اييت لسٖا تتشٍٛ يف ايطٚاٜات ايتاضى١ٝ 99يف غ١ٓ 

اؾٌُ , سٝح بٓٛع َٔ اٱغ١َٝ٬ إىل ْٛع َٔ ايرتادٝسٜا تسٚض سٍٛ َٛنٛع 

ا ببط٬ْٗا عٔ إٔ ْٗا١ٜ املعطن١ ايرتادٝس١ٜ اييت ٫ ميهٔ اؾعّ إط٬ًق

ناْت بإغكاط اؾٌُ , ٖٚصا ٜعٗط ايطَع١ٜ اييت انتػبٗا اؾٌُ نطَع 

ا ضَع١ٜ ايكطاع ايصٟ نإ يف ططؾٝ٘ أّ امل٪َٓني عا٥ؿ١ ٚعًٞ يًُطًب ٚأٜهٶ

َٶ ناغح يعًٞ بٔ أبٞ طايب  ا اْتٗت املعطن١ بٓكطبٔ أبٞ طايب . عُٛ

غاِٖ يف تسعِٝ َؿطٚعٝت٘ ندًٝؿ١ ؾطعٞ يًُػًُني , ؾهإ َٔ ْتا٥ر 
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املعطن١ َكتٌ نٌ َٔ طًش١ ٚايعبري يف أثٓا٤ ٚبعس املعطن١ , ٚقاّ عًٞ بٔ 

أبٞ طايب بإعاز٠ أّ امل٪َٓني عا٥ؿ١ ق١ًُ يف ٖٛزدٗا إىل بٝتٗا ٚبٗصا اْتٗت 

 عًٞ بٔ أبٞ طايب يكاؿ٘ . املٛقع١ احملٛض١ٜ ا٭ٚىل يف خ٬ؾ١ 

ٙ قطض عًٞ سػِ أَط عسّ َباٜع١ ايؿاّ ٚٚايٝٗا َعا١ٜٚ , ؾكطض 91يف عاّ  

بتهطاضٙ ٫ْتكاضٙ ايهاغح يف َٛقع١ اؾٌُ . قاز  ايتٛد٘ يًشٌ ايعػهطٟ أ٬ًَ

ٗٶ  ع, ٚدٗ_دٝـ َعا١ٜٚ_ؿطب ايؿاَٝني اعًٞ اؾٝـ َط٠ أخط٣ َتٛد

ؾعاض اَ٘ بايسعا١ٜ اي٬ظ١َ يصيو ؼت َعا١ٜٚ دٝؿ٘ َٔ  ايؿاَٝني بعس قٝ

قُٝل عجُإ , أٟ مبؿطٚع١ٝ زع٣ٛ ايككام َٔ قت١ً عجُإ , يف سني 

ضؾض عًٞ َٓاقؿ١ قه١ٝ ايككام ٚاعتربٖا ثا١ْٜٛ قبٌ إمتاّ ايبٝع١ . ٖصا 

ٝٶ  ا يسّ عجُإ . َا ضؾه٘ َعا١ٜٚ سٝح ْكب ْؿػ٘ ٚي

غٝؿهًٕٛ ْٛا٠ ايصٜٔ  ػاٙ ايهٛؾ١ يٝهِ إيٝ٘ أْكاضٙ يف ايعطاماْطًل عًٞ 

ا ايؿاّ ٚخطز , اْطًل اـًٝؿ١ َٔ ايهٛؾ١ قاقسٶدٝؿ٘ يف َٛقع١ قؿني

َعا١ٜٚ ظٝؿ٘ َٔ ايؿاّ يًٝتكٞ ايؿطٜكإ يف قؿني ٚتٓؿب أسس أِٖ ٚأخطط 

ٕ إغرتاتٝذٞ ؾكط بٌ ٜذ اٱغ٬َٞ , يٝؼ ع٢ً ايكعٝس اٱاملعاضى يف ايتاض

ايٛعٞ ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ . سٝح اَتسازاتٗا تكٌ إىل سس ايتأثري يف طبٝع١ 

غتهٕٛ َعطن١ تؿب٘ اؿطب ايساخ١ًٝ , َعطن١ ٜتذُع ؾٝٗا مجعإ 

١٦ أيـ ,ٜتكازَإ , ٜؿٛم عسزِٖ امل اؾاْبنيإ َٔ املػًُني َٔ ن٬ندُ

َط ٖٓا ٫ ٜتعًل بؿ١٦ خاضد١ عٔ ؾُٝا بِٝٓٗ سٍٛ َؿطٚع١ٝ قهٝتِٗ . ا٭

ـًٝؿ١ عًٞ املسعّٛ ظٝؿ٘ قع١ اؾٌُ , سٝح نإ ااَط اـًٝؿ١ َجٌ ٚأ

خطز مل٬قا٠ أقشاب اؾٌُ ايصٟ مل ىطدٛا ع٢ً ؾطعٝت٘ ندًٝؿ١ بٌ 

ْٗا سطب باملع٢ٓ إ. ا٭َط يف َٛقع١ قؿني كتًـ ,  ا ق٬سٝات٘ ؾكطٚػاٚظ

اؿكٝكٞ يه١ًُ سطب , قساّ بني دٝؿني ْعاَٝني ميج٬ٕ ايك٠ٛ ايعػهط١ٜ 
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. يهٌ َٔ اؾٝؿني قا٥س قسز ا٭ق٣ٛ يف ايعامل اؿهاضٟ يف شيو ايعَٔ 

ا يف تكٛضِٖ َٚطايب َع١ٓٝ ٚيٛ أِْٗ ٜؿرتنٕٛ يف نِْٛٗ َػًُني ٚأٜهٶ

املؿرتى يًٛسس٠ , يهٔ ٖصٙ ايٛسس٠ ضمبا غٝتطًب ؼكٝكٗا اْتكاض أسس 

 ايططؾني يف ٖصٙ املٛقع١ .

ع٢ً داْب نإ عًٞ بٔ أبٞ طايب خًٝؿ١ املػًُني ايؿطعٞ يف كٝاٍ 

٭١َ اٱغ١َٝ٬ , ٚع٢ً داْب آخط َعا١ٜٚ بين أبٞ غؿٝإ ايػٛاز ا٭ععِ َٔ ا

١ يف ايبٝت ا٭َٟٛ . ا ملهاْت٘ ايػٝاغ١ٝ ٚايكبًٝاملُجٌ ايؿطعٞ يسّ عجُإ ْعطٶ

قه١ٝ ٚسس٠ املػًُني ,  سا٬ًَ ىل َؿطٚعٝت٘ ندًٝؿ١ ؾطعٞإغٝػتٓس عًٞ 

ٚغٝهٕٛ ٖصإ ع٢ً املػت٣ٛ  ,ٌ َعا١ٜٚ قُٝل عجُإ ٚقه١ٝ ايجأضبُٝٓا وُ

أَا تًو ايطٚاٜات اييت تكٛض َعا١ٜٚ ايؿعبٟٛ ضٖاْا َعطن١ قؿني . 

بايؿدك١ٝ املانط٠ اييت ؼاٍٚ ايٛقٍٛ إىل اـ٬ؾ١ عرب ٖصٙ ا٭سساخ 

ٕ ناْت ؾدك١ٝ َعا١ٜٚ تتُٝع إست٢ ٚ طات١َٝؾإْٗا تٓسضز يف ايط٣٩ امل٪ا

بايسٖا٤ ٚاملهط ؾُٔ املبهط اؿسٜح عٔ َطايب١ َعا١ٜٚ باـ٬ؾ١ اٱغ١َٝ٬ 

ٖٚٛ ٫ ميًو أٟ َها١ْ يف ايٓدب١ٜٛ اٱغ١َٝ٬ ٫ٚ ميهٓ٘ إٔ ٜكاضع ؾطع١ٝ 

, ايًِٗ إ٫ ع٢ً َػت٣ٛ ا٫ضغتكطاط١ٝ ايكب١ًٝ اييت عٌُ 4عًٞ ايتاضى١ٝ 

اْط٬قا َٔ ايرتاخ  نعافإ١ ػاٚظٖا ٍٚ اٱغ٬َٞ ع٢ً قاٚياملدٝا

َٔ بعسٙ . زاضت  _أبٞ بهط ٚعُط_ايػٝاغٞ ايٓبٟٛ ٚ غٝاغ١ٝ ايؿٝدني

َعطن١ قؿني بني ٖصٜٔ اؾٝؿني ايهدُني , ٚؽتًـ ايطٚاٜات سٍٛ 

املعطن١ مل ؼػِ  إَٕكري املعطن١ ؾُٔ د١ٗ تٛدس ايطٚاٜات اييت تكٍٛ 

, َٚٔ د١ٗ أخط٣ تٛدس خط ٚمل ٜتُهٔ أٟ ططف َٔ ايتكسّ ع٢ً سػاب اٯ
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ا١ٜ املعطن١ ٚإٔ إٔ دٝـ عًٞ ناْت ي٘ ن١ًُ ايؿكٌ يف ْٗضٚاٜات تط٣ 

ؿ١ًٝ ٜٓكص بٗا ْؿػ٘ قبٌ إٔ ىػط املعطن١ ! . ٖٓا  أاؾٝـ ايؿاَٞ ؾ

ملطايب١ بٛقـ ظٗطت اؿازث١ ايطَع١ٜ أٟ ضؾع املكاسـ ع٢ً ايػٝٛف ٚا

إ اـٛف إٔ تؿهٞ ٖصٙ ٕ يف ؾإٔ املعطن١ , سٝح نآايكتاٍ يتشهِٝ ايكط

املعطن١ إىل ٬ٖى نجري َٔ املػًُني َٔ ن٬ اؾاْبني ع٢ً ٚد٘ أٌٖ 

ٕ ايطَع١ٜ يف املدٝاٍ آَعا١ٜٚ بسٖا٥٘ اغتػٌ َها١ْ ايكط ايطٚا١ٜ ا٭ٚىل , ٚإٔ

َٶ4اٱغ٬َٞ يٝٓكص ْؿػ٘ َٔ ٖعمي١ قكك١ ع٢ً تكٛض ايطٚا١ٜ ايجا١ْٝ ا . عُٛ

ايػٝٛف غري ايكتاٍ ٚأزت إىل ا٫تؿام  ؾكس أٚقؿت سازث١ ضؾع املكاسـ ع٢ً

سٍٛ َا غٝعطف بايتشهِٝ يف ٚقت ٫سل , يٝؿكٌ بني َطايب عًٞ َٚعا١ٜٚ 

. ٚقس ناْت سازث١ ايتشهِٝ ٖصٙ بسا١ٜ اْكػاّ أٜسٜٛيٛدٞ يف ايٛعٞ 

اٱغ٬َٞ , ؾكبٌ قؿني نإ ا٭َط ٜسٚض سٍٛ قطاع بني َؿطٚع١ٝ ز١ٜٝٓ 

ّ ايٓكٞ , ٚبني تٝاض ٜطٜس إسٝا٤ قه١ ممج١ً يف عًٞ نُُجٌ عٔ اٱغ٬

يف َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غؿٝإ ايصٟ ٜطايب بايجأض َٔ  عكب١ٝ ايسّ ايكب١ًٝ ممج٬ً

قت١ً عجُإ باغِ ضٚابط ايسّ . سٝح َع سازث١ ايتشهِٝ غٝدطز تٝاض 

ايتٝاض ٖٛ  صا,ٖ إغ٬َٞ َتؿسز ٜعرتض عٔ قبٍٛ ايتشهِٝ مج١ً ٚ تؿك٬ًٝ

 ١ًٝ ٭ٜسٜٛيٛدٝا َٔ غٝػُٕٛ باـٛاضز .َا غٝؿهٌ ايٓٛا٠ ا٭ٚىل ٚايؿع

غريؾض اـٛاضز نٌ ْكاف سٍٛ َؿطٚع١ٝ َٓعٛضٜتِٗ يًشكٝك١ ايس١ٜٝٓ ,  

ّٝٔ ٚغري قابٌ يًٓكاف ,وتذٕٛ باٯ١ٜ ايتاغع١ َٔ غٛض٠ سؾا٭َط عٓ ِٖ ب

ٚإٕ طا٥ؿتإ َٔ امل٪َٓني اقتتًٛا ؾأقًشٛا بُٝٓٗا ؾإٕ بػت "اؿذطات 

, ٚأَط "(3اييت تبػٞ ست٢ تؿ٤ٞ إىل أَط اهلل...) إسساُٖا ع٢ً ا٭خط٣ ؾكاتًٛا
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ِّ ؾاؾٝـ ايؿاَٞ ٖٛ ايؿ١٦ ايباغ١ٝ ٖٚصٙ اٯ١ٜ  ,ٔايطا٥ؿ١ ايباغ١ٝ سػبِٗ ب

َٛد١ٗ هلصٙ ايٛقع١ ٚبايتايٞ ؾ٬ ْكاف يف سهِ اهلل َٚٓ٘ ؾعاضِٖ ٫ سهِ إ٫ 

 ٕ محاٍ أٚد٘ , أٟ قابٌ يًتأٌٜٚ ع٢ً سػبآا بإٔ ايكطهلل . غريز عًٞ ٫سًك

 اغتعُاي٘ .

يف خهِ ايٛعٞ اٱغ٬َٞ ٫ ميهٔ  اسازث١ ايتشهِٝ ٖصٙ غتٛيس ؾطٚخٶ 

ضزَٗا أٚ إق٬سٗا , سٝح غتؿهٌ احملسز ا٭ٍٚ يتؿهٌ ا٭ٜسٜٛيٛدٝا ايس١ٜٝٓ 

ايطازٜهاي١ٝ, ٚغتؿهٌ نصيو بسا١ٜ ا٫ْكػاَات يف َعػهط عًٞ , ٚ سازث١ 

ا متت يف ْٗا١ٜ غ١ٓ ايتشهِٝ ايؿع١ًٝ اييت غتًٞ املعطن١ ع٢ً ا٭ضدح أْٗ

ٙ , غتهٕٛ ٖصٙ اؿازث١ اييت ْهٔ ٚغط اعرتانات 93أٚ بسا١ٜ غ١ٓ 91ٙ4

أططاف نجري٠ يف َعػهط عًٞ غتهٕٛ عطن١ٝ غري شات أ١ُٖٝ ٚدس٣ٚ يف 

ٝٶ َٛغ٢  ابٔ أبٞ طايب غٝٛنٌ أب اَػاض ايكطاع , سٝح غ٬ٓسغ إٔ عً

َعا١ٜٚ غٝٛنٌ عُطٚ , ٚإٔ 2ا ا٭ؾعطٟ ايصٟ غٝؿطن٘ عًٝ٘ أٌٖ ايهٛؾ١ ؾطنٶ

بٔ ايعام َٔ د١ٗ أخط٣ , سٝح غتتشٍٛ ٖصٙ املؿاٚض٠ اييت ع٢ً َا ٜبسٚ مل 

ْ٘ ست٢ أبٛ َٛغ٢ إسٍٛ إقطاض َؿطٚع١ٝ اـ٬ؾ١ , بٌ ا ا ًَُٛغٶتجُط ؾ٦ٝٶ

ا٭ؾعطٟ مل ىسّ َطايب عًٞ ٚمل ٜٓاقـ عُطٚ بٔ ايعام َؿطٚع١ٝ 

ى١ٝ إىل ْٛع َٔ ايطٚا١ٜ َطايب َعا١ٜٚ . إٕ ا٭َط ؼٍٛ يف ايطٚاٜات ايتاض

اهلعي١ٝ ٚا٭زب١ٝ اييت تعٗط زٖا٤ َٚهط عُطٚ بٔ ايعام يف َكابٌ غصاد١ 

 ٚاغتكا١َ أبٛ َٛغ٢ ا٭ؾعطٟ .

                                                           
 424ذاضَد اٌغربٌ , ص1
 911٘شاَ جعُظ ,اٌفرٕح , ص9



  
   

>>> 

54 
 

ٕ إ١ , ؾإشا ناْت ٖصٙ سازث١ ايتشهِٝ شات أ١ُٖٝ ضَع١ٜ أنجط َٓٗا ًَُٛغ 

قع١ ايٓٗطاٚإ تهتػٞ أ١ُٖٝ ًَُٛغ١ ع٢ً َػت٣ٛ َعػهط اسازث١ أخط٣ ٖٞ ٚ

ا , سٝح انطط ؾٝٗا عًٞ بٔ أبٞ طايب إٔ ٜكتٌ ضؾكا٤ ا٭َؼ , ٛقٶعًٞ خك

ٞ يًتٝاض ؾسني ؾؿًت نٌ قا٫ٚت٘ ٫غتُايتِٗ أَاّ ايتكًب ا٭ٜسٜٛ

اـاضدٞ ٖصا , ٚاغتدساَِٗ ٱغرتاتٝذ١ٝ سطب ايعكابات املتبٛع١ بعًُٝات 

ْٗا ٫ ميهٔ إٔ تٛقِ إ. ميهٔ إٔ ْكٍٛ عٔ ٖصٙ اؿازث١  قتٌ ْٚٗب ٚاغع١

ؿطب باملع٢ٓ ايؿعًٞ يًه١ًُ, ٭ٕ ا٭َط نإ نأْ٘ قها٤ ع٢ً ثٛض٠ أٚ ْٛع با

َٔ ايؿ١٦ اـاضد١ عٔ ايػًط١, سٝح غريؾض اـٛاضز أٚ َا تبك٢ َِٓٗ بعس 

تؿههِٗ يف ٚقع١ ايٓٗطاٚإ أٟ تؿاٚض ٚغٝدتاضٕٚ إٔ ٜكتًٛا عٔ آخطِٖ 

ٜذ ٚقٛعٗا نإ قع١ ايٓٗطٚإ ٖصٙ اييت تؿري أغًب املطادع إٔ تاضاا يف ٚتكطٜبٶ

 . 4ٙ َجًُا ٜؿري ايطربٟ 91ٙ أٚ ْٗا١ٜ 93عاّ 

ا ناْت ٖصٙ املطس١ً بسا١ٜ ؿاي١ َٔ ايٖٛٔ يف زاخٌ َعػهط عًٞ , خكٛقٶ 

بعس تػُِٝ أِٖ ضداٍ عًٞ َايو بٔ اؿاضخ ا٭ؾرت يف َكط مبهٝس٠ َسبط٠ 

. ت٢ً ٖصا بعض ايتشطنات َٔ ٖٓا 2َٔ َعا١ٜٚ ع٢ً َا تصنط ايطاٜٚات

 َٓاطل ْؿٛش عًٞ , يف مشاٍ إٜطإ لح عًٞ يف إعاز٠ اهلس٤ٚ بعس ٖٚٓاى يف

ٙ بسأ َعا١ٜٚ 15ايكها٤ ع٢ً متطز اـطٜت بٔ ضاؾس ايٓادٞ , ٚعًٍٛ عاّ 

ضات مح٬ت َٓاٚؾ١ ع٢ً أططاف اؾعٜط٠ ايعطب١ٝ , سٝح بسأت بؿٔ غا

ىل ايٓٗب ٚظضع ايؿٛن٢ يف َعػهط ايعسٚ يف ْٛع َٔ سطب إَػتكطع١ تٗسف 
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ٓعاف اييت اغتٗسؾت ايكبا٥ٌ امل٪ٜس٠ يًدًٝؿ١ عًٞ بٔ أبٞ طايب . يف ا٫غت

خهِ ٖصٙ ايؿٛن٢ سسثت سازث١ غري َتٛقع١ غتٓٗٞ ساي١ َٔ ايرتقب سٍٛ 

َػتكبٌ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ , أ٫ ٖٚٞ اغتٝاٍ عًٞ بٔ أبٞ طايب ع٢ً ٜس ابٔ 

ٝاٍ ًَذِ ايصٟ ٜٓتُٞ سػب ايطٚاٜات يًتٝاض اـاضدٞ , سٝح ٜطدح إٔ ا٫غت

ٖٛ اغتٝاٍ غٝاغٞ ْاتر عٔ قاٚي١ ايتٝاض اـاضدٞ ايتدًل ممٔ ناْٛا 

ٜطِْٚٗ ض٩ٚؽ ايػًط١ يف شيو ايعَٔ سٝح ناْٛا ٜطٜسٕٚ بتًو ايع١ًُٝ 

إعاز٠ إخ٤٬ ايػاس١ يرتؾٝح َطؾح إمجاع َِٓٗ . ع٢ً إٔ ضٚا١ٜ أخط٣ تسخٌ 

ٝٶ ؾٝٗا عا٬ًَ نإ ٜطٜس ا ٫ ْسضٟ َكساض َكساقٝت٘ , أٟ تسخٌ اَطأ٠ زضاَ

ْهاسٗا ابٔ ًَذِ يف طًب ضأؽ عًٞ بٔ أبٞ طايب , ٚقس عٛزتٓا ايطٚاٜات 

ايتاضى١ٝ ع٢ً ٖصا ايٓٛع َٔ ايتذٌُٝ ايكككٞ املتُجٌ يف إزخاٍ املطأ٠ 

َٶ_ايطابع ا٭غطٛضٟ يهٝس ايٓػا٤_نعٓكط يًتذٌُٝ ايكككٞ  ا . عُٛ

١ , أٟ ناْت سازث١ اغتٝاٍ عًٞ ابٔ أبٞ طايب متجٌ ْٗا١ٜ َطس١ً سكٝكٝ

َطس١ً ايؿطع١ٝ اٱغ١َٝ٬ احمله١ ع٢ً ضأؽ ايػًط١ اٱغ١َٝ٬ , ٚميهٔ 

ايكٍٛ ببػاط١ ْٗا١ٜ َطس١ً اـًؿا٤ ايطاؾسٜٔ ا٭ضبع١ ٚايسخٍٛ يف َطس١ً 

دسٜس٠ َٔ تاضٜذ ايسٚي١ ــــ اٱَرباطٛض١ٜ اٱغ١َٝ٬ . يف ٖصٙ ايًشع١ بايصات 

ٝٶميهٔ ايكٍٛ إٔ طُٛح َعا١ٜٚ يف اـ٬ؾ١ املتٛيس  ا أٚ املهبٛت قس ؼٍٛ ظطؾ

إىل سكٝك١ , ؾًِ ٜعس ٜكـ يف ططٜك٘ تًو املؿطٚع١ٝ ايس١ٜٝٓ ايعع٢ُ 

خًٝؿ١ ًِ ػاملتُج١ً يف ؾدل عًٞ بٔ أبٞ طايب , سٝح غطعإ َا غٝػت

ىل ا٭َط ايٛاقع ٚ ٜتٓاظٍ عٔ َكايٝس اـ٬ؾ١ إعًٞ أٟ ابٓ٘ اؿػٔ بٔ عًٞ 

٫ٚ ًط١ يف كٝاٍ ايعطب َطتبط١ أٙ . ٚمبا إٔ ايػ14ملعا١ٜٚ يف سٛايٞ غ١ٓ 

ْ٘ مل تٓؿع َػاضع١ قٝط عًٞ بٔ أبٞ إبايؿدل أٚ اؿهٛض اؾػسٟ , ؾ

ا يٛايسٙ , ٭ٕ ايعطٚف قس طايب إىل َباٜع١ اؿػٔ بٔ عًٞ ندًٝؿ١ خًًؿ
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غاضت إىل ْٗا١ٜ قت١َٛ ؾكس متهٔ َعا١ٜٚ بسٖا٤ غٝاغٞ باضع َٔ تؿهٝو 

ع٢ً َا _ضأغِٗ عبس اهلل بٔ ايعباؽ َعػهط عًٞ ٚادتصاب أِٖ أضناْ٘ ٚع٢ً 

سٝح ٜبسٚ أْ٘   إىل داْب٘ ٚبكٞ اؿػٔ بٔ عًٞ َعع٫ًٚ _تصنط ايطٚاٜات

أنطط با٫غتػ٬ّ يٮَط ايٛاقع بإٔ  ٜتٓاظٍ ع٢ً اـ٬ؾ١ إىل َعا١ٜٚ بٔ أبٞ 

 ٙ .14غؿٝإ ٚؾل ؾطٚط َع١ٓٝ غ١ٓ 

ني ا يًُػًُٙ َٔ إٔ ٜكبح خًٝؿ١ دسٜسٶ14َعا١ٜٚ غٝتُهٔ يف غ١ٓ  

عاز٠ تٛسٝس ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ؼت إغٝتُهٔ يف غٓٛات ق١ًًٝ ٫سك١ َٔ ٚ

غٝاغٝت٘ املؿٗٛض٠ بايرتٖٝب ٚايرتغٝب )ايكؿ١(,  غًطإ ٚاسس َػتع٬ًُ

, ٞ اٱغ٬َٞا َطس١ً دس١ٜ َٔ تاضٜذ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ٚايٛعٞ ايػٝاغَٓؿ٦ٶ

ٚضاثٞ َٔ زاخٌ  ْٗا َطس١ً اـ٬ؾ١ املًه١ٝ, سٝح غتتشٍٛ اـ٬ؾ١ إىل ْعاّإ

ايبٝت ا٭َٟٛ, ٚغتٗسأ ايؿت١ٓ يبعض ايٛقت يف ظَٔ َعا١ٜٚ قبٌ إٔ تعٛز 

 ْرياْٗا َباؾط٠ بعس ٚؾات٘ !
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  ٞع٢ً عهؼ َا ٜكٛضٙ يٓا ايرتاخ اٱغ٬َٞ ببعسٜ٘ ايؿكٗٞ ٚايتاضى

ؿت١ٓ ايهرب٣ أٚ ع٢ً ا عٓسَا ٜتعًل ا٭َط بإقساض اؿهِ ع٢ً ايخكٛقٶ

تهؿٝٗا ايطٚاٜات ايرتاث١ٝ ٕ تًو املجاي١ٝ املكطٓع١ اييت ؾإؾدكٝاتٗا , 

اقع ايتاضىٞ ٫ قٓاع١ أزب١ٝ َتأخط٠ ٫ تعطٞ قٛض٠ ع٢ً ايٛإَا ٖٞ 

ٕ ايٓعط٠ املجاي١ٝ غٛا٤ َٔ اؾاْب ايجٛضٟ أٚ َٔ إيتًو ايؿرت٠ . سٝح 

اغٝني يف غاس١ ايؿت١ٓ اؾاْب ايتٛؾٝكٞ ػعٌ َٔ أسساخ املُجًني ا٭غ

ٝٶ ٝٶايهرب٣ ؾدكٝات َجاي١ٝ دع٥ ا سػب ا٫ْتُا٤ ا٭ٜسٜٛيٛدٞ ا أٚ نً

ملتٓاٍٚ املٛنٛع . ؾٓأخص َجاٍ ايػطزٜات اييت تتدص َٔ عكٝس٠ ايػ١ٓ 

ا ا هلا , ؾإْٗا تعُس ٱنؿا٤ ْٛع َٔ املجاي١ٝ مل تهٔ أبسٶٚاؾُاع١ َٓطًًك

صٙ ايهتابات ايتاضى١ٝ ع٢ً املػت٣ٛ ايٛاقعٞ ايتاضىٞ سٝح تتشٍٛ ٖ

ا إشا َا اغتػًت يف قٝاغ١ ْعطٜات ؾك١ٝٗ إىل ْٛع َٔ خكٛقٶ

ايػٝٓاضٜٖٛات ايرتادٝس١ٜ اي٬عك١ْٝ٬ . ؾٝػسٚ تاضٜذ املطس١ً نأْ٘ 

َٶ ا إُٖاٍ ايتاضٜذ اٱْػاْٞ ٚبٗصا اَتساز يتاضٜذ ايٛسٞ املكسؽ ٜٚتِ متا

كٝك١ ايتاضى١ٝ ٜكبح ايـتأضٜذ ايؿكٗٞ بػري شٟ أ١ُٖٝ ملٔ ٜبشح عٔ اؿ

سكٝكت٘ ٖٛ فطز ٚايعرب٠ َٔ تاضٜذ ايؿت١ٓ , بٌ إٕ ايتأضٜذ ايؿكٗٞ يف 

طابع ؾعطٟ عاطؿٞ واٍٚ اغتُاي١ ايٛدسإ  ٚبٓا٤ قككٞ غطزٟ ش

ايسٜين عرب قٓاع١ ع١ًُٝ تكسٜؼ أؾدام ٜٓؿس َٓٗا إخطاز املعطؾ١ 

 َٔ إطاضٖا ايتاضىٞ إىل ْٛع َٔ ايتٓعري اي٬تاضىٞ املكسؽ .
 ايكطاع ع٢ً ايػًط١ ٖٚٛ خاق١ٝ إْػا١ْٝ َٛدٛز٠ يف نٌ نا ٕ

ٙ , 44ا َٓص ايًشع١ ا٭ٚىل يٛؾا٠ ايٓيب غ١ٓ َطاسٌ ايتاضٜذ ايبؿطٟ ظاٖطٶ
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ا َٔ سازث١ غكٝؿ١ بين غاعس٠ إىل أسساخ ايؿٛض٣ ٚايؿت١ٓ سٝح اْط٬ًق

اييت تًت َكتٌ اـًٝؿ١ عجُإ بٔ عؿإ , قس نإ قطى ٖصا ايكطاع 

عٛاٌَ , ؾع٢ً عهؼ ايتؿػريات ايُٓط١ٝ نايتؿػري ٜطدع إىل عس٠ 

ا٫قتكازٟ ايصٟ ٜطدع ٖصا ايكطاع إىل ايكطاع سٍٛ ايجٛض٠ أٚ املهاغب أٚ 

٠ , أٚ ايتؿػري ا٫دتُاعٞ ايصٟ ٜطدع ايكطاع إىل عاٌَ ٚطغ٤ٛ تٛظٜع ايج

ايكطاع ا٫دتُاعٞ ٚػاشب ايطبكات ا٫دتُاع١ٝ , يف سني ٜؿػط 

تاضٜذ أٚ باؿت١ُٝ ايتاضى١ٝ  . ٚ ٖٓا ٜأتٞ زٚض -ايتؿػري املكسؽ باملٝتا

ط٣ املػهٛت عٓ٘ سٝح ٜػهت نٌ تؿػري منطٞ عٔ زٚض ايعٛاٌَ ا٭خ

ي١ٝ آْ٘ ٜػهت عٔ زٚض ايسٜٔ أٚ ٜؿػط بإغٛا٤ َاز١ٜ أٚ َع١ٜٛٓ بٌ ست٢ 

امل٪اَط٠ , سٝح تأخص املجاي١ٝ نشاي١ بس١ٜٝٗ يؿدكٝات ايكشاب١ 

أدٓب١ٝ آمث١ تٓدط يف دػِ ٖصٙ املجاي١ٝ  َٚؿّٗٛ ا٭١َ , ؾٝػسٚ تسخٌ أٜاٍز

َكٛي١ َٔ َك٫ٛت ايتؿػري ايتاضىٞ , سٝح تهٕٛ ايبسا١ٜ بؿطزٚغ١ٝ 

اغتجٓا١ٝ٥ يتٓتٗٞ بسضاَا َأغا١ٜٚ تٓتعط املدًل املجايٞ , نٌ شيو 

ٜتِ تًؿٝك٘ ٚتؿػريٙ بامل٪اَط٠ .ٚ ٖصا ٖٛ دٖٛط َا ٜطٜس ٖصا ايعٌُ إٔ 

 ٜهؿـ عٓ٘  .  

 يػٝاغ١ٝ ْؿػٗا عس٠ َطات يف  قسض اٱغ٬ّ , ؾطنت ايٛاقع١ٝ ا

ؾاختٝاض أبٞ بهط ايكسٜل يف ايػكٝؿ١ ٖٛ اختٝاض ايٛاقع١ٝ ايػٝاغ١ٝ ٭ْ٘ 

نإ ميجٌ أٌٖ ايػابك١ يف اٱغ٬ّ َٔ د١ٗ ٖٚٛ ٜٓتُٞ يكطٜـ َٔ 

ضغتكطاط١ٝ ايكطؾ١ٝ ايكب١ًٝ ١ أخط٣ , ٫ٚ ٜٓتُٞ ٭ع٢ً ٖطّ ا٭دٗ

داٙ نبري يف املطس١ً اييت غبكت ٜٓتُٞ إىل تِٝ ٖٚٞ مل تهٔ شات _

. نُا إٔ ؾدك١ٝ ايكسٜل َطاؾل ايطغٍٛ يف ٖذطت٘ ٚقسٜل  _اٱغ٬ّ

يًجك١ ٚاٱمجاع يف املدٝاٍ اٱغ٬َٞ , ٖصا  زضب٘ غتذعٌ َٓ٘ ق٬ً



  
  

 

59 
 

اٱمجاع ٖٛ َا غُٝهٔ ايسٚي١ ايٛيٝس٠ َٔ ايكُٛز يف َطس١ً َا ٜعطف 

َٶ د١ٗ ْعط ايٛاقع١ٝ ا َٔ ٚعطٚب ايطز٠ , ٚاييت تبسٚ َؿطٚع١ متا

ايػٝاغ١ٝ ٭ٕ ايكبا٥ٌ اييت تطؾض زؾع ايعنا٠ أٚ نطٜب١ ايسٚي١ ٖٞ 

ا َٔ ا٫غتك٬ٍ ايكبًٞ َاظايت ع٢ً طبٝعتٗا ا٭ٚىل , أٟ متاضؽ ْٛعٶ

ٕ َؿّٗٛ ايسٚي١ مل إايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ايٛيٝس٠ , سٝح ايصٟ ٜٗسز نٝإ 

ّ يف َطسًت٘ ٜرتغذ يف ْؿٛؽ ايكبا٥ٌ ايعطب١ٝ اييت مل تباٜع اٱغ٬

ا٭ٚىل أٟ اٱغ٬ّ ايجٛضٟ , إغ٬ّ املػتهعؿني , بٌ باٜعت اٱغ٬ّ , 

املٓتكط , إغ٬ّ ايسٚي١ املتُه١ٓ . ٚمبا إٔ َؿّٗٛ ايػًط١ عٓس ايعطب 

ست يف املدٝاٍ ٕ ٚؾا٠ ايٓيب ٚيَّأا باؿهٛض ايؿدكٞ بنإ َطتبًط

 _١ْٝ٬ ايصٟ مل ترتغذ ؾٝ٘ بعس َؿّٗٛ ايسٚي١ ايعك_اؾُعٞ ايكبًٞ 

ٕ ٚؾا٠ ايؿدل ناْت متجٌ إبٓٗا١ٜ غًط١ ايسٚي١ عًِٝٗ , سٝح ا ؾعٛضٶ

بهط  ٛ, أٟ ام٬ٍ ايعكس . ٖٓا شّنط أبْٗا١ٜ ايػًط١ املٛن١ً إيٝ٘ 

: ؾُٔ نإ ٜعبس اؾُٛع يف خطبت٘ املؿٗٛض٠ قبٌ تٛيٝ٘ اـ٬ؾ١ قا٬ً٥

 .٫ ميٛتٜعبس اهلل , ؾإٕ اهلل سٞ ا قس َات , َٚٔ نإ ا ؾإٕ قُسٶقُسٶ
بهط ,اغتُط  ٞا ؿاٍ أبايكب١ًٝ مماث١ً تكطٜبٶ َِع عُط ايصٜٔ ناْت ٚنعٝتٗ

يف ْؿؼ ايٓٗر ايػٝاغٞ َع تٛطٝس ايسٚي١ ٚتؿهٌٝ أٚىل َ٪غػاتٗا . ٜعترب 

عكط عُط بٔ اـطاب ايعكط ايصٖيب ع٢ً املػت٣ٛ ايطَعٟ يًسٚي١ 

اٱغ١َٝ٬ سٝح دػس عُط بؿدكٝت٘ منٛشز ايعسٍ ايػٝاغٞ يف ايعكٌ 

 ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ , ؾكس اؾتس عُط يف عسي٘ ع٢ً ع١ًٝ ايكّٛ ٚدعٌ َٔ

ا يعٖس اؿانِ , ٚععٍ عُط اي٠٫ٛ باغتُطاض , غٛا٤ َٔ اؾٝـ ْؿػ٘ منٛشدٶ

ٝٶأٚ يف اؿٛانط َٚاضؽ عًِٝٗ نػًط ا مل ٜتُهٓٛا ع٢ً إثطٙ َٔ ايتؿطؽ ا ْؿػ
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ا ملكاؿِٗ اـاق١ أٚ ايتؿهري يف قٓاع١ اْك٬بات غٝاغ١ٝ , عاف عُط ؾكريٶ

 ب٘٘ َْعاضنٛٙ َا ٜٓتكسَٚٚٓع أقطبا٤ٙ َٔ ايػًط١ َٚا ْاٚهلا , ؾ٬ هس بٗصا 

ٓٶ ٕ عكط عُط ٖٛ عكط تطبٝل أٚي١ٜٛ تطبٝل ايكإْٛ اييت إا , ميهٔ ايكٍٛ عً

, ٚنصيو َجٌ عٗس عُط ق١ُ  4تعترب أِٖ َبسأ يكٝاّ نٝإ غٝاغٞ ْادح

منٛشز ايعساي١ ايػٝاغ١ٝ يف املدٝاٍ اٱغ٬َٞ, نُا إٔ اؾتساز عُط ٖصا 

 املٓتعط ايصٟ غٝدًـ عُط ! غريؾع غكـ طُٛسات اؾُاٖري َٔ اـًٝؿ١

ي٪ي٪٠ اجملٛغٞ ٚنع  َٞٔ قبٌ أب ١ثط طعٓإعٓسَا عًِ عُط عت١ُٝ ٚؾات٘ 

اغ١ ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ , ؾكطض ٚنع ٥قٝػ١ خاق١ ٫ختٝاض َٔ غًٝٝ٘ يف ض

ا يٝهٕٛ اـًٝؿ١ فًؼ يًؿٛض٣ ٜهِ أعها٤ ىتاضٕٚ َٔ بِٝٓٗ ٚاسسٶ

صا اجملًؼ بني ؾدكٝتني ايكازّ يًُػًُني , ٚقس اْكػُت اٯضا٤ زاخٌ ٖ

ؾدك١ٝ عًٞ ابٔ أبٞ طايب ٖٚٛ َٔ أٌٖ بٝت ايٓيب أغًِ ٚعُطٙ مل هاٚظ 

ايعاؾط٠ ٚؾٗس أِٖ ايػعٚات َع ايٓيب ٚنإ ي٘ زٚض قٛضٟ يف املطس١ً املس١ْٝ 

ٕ إايٛضع ايتكٞ ٚظٚز اب١ٓ ايٓيب , َٚٔ اٱغ٬ّ . ٚبني عجُإ بٔ عؿإ ايؿٝذ 

ع يف ْػب قطٜـ , أٟ إىل بين عبس َٓاف ٖٚٛ نإ ا٫ثٓإ ٜٓتُٝإ ٭ِٖ ؾط

ضغتكطاط١ٝ إ نإ ٜٓتُٞ إىل ْػب أضق٢ يف ا٭ْؿؼ ْػب ايٓيب إ٫ إٔ عجُ

قطٜـ قبٌ اٱغ٬ّ ,  ٠غازايكطؾ١ٝ ايكب١ًٝ قبٌ اٱغ٬ّ , أٟ إىل بين أ١َٝ 

بُٝٓا ٜٓتُٞ عًٞ بٔ أبٞ طايب إىل بين ٖاؾِ عؿري٠ ايٓيب , ٚقس نإ 

هٔ ٚقؿ٘ بأْ٘ ايتٝاض ايصٟ نإ ٜط٣ املكًش١ يف اختٝاض عجُإ َطؾح تٝاض مي

ا َٓ٘ إٔ ؾدك١ٝ َعتسي١ تك١ٝ غري ناضٜع١َٝ أٟ إٔ عجُإ مل ٜهٔ َتٛقعٶ

                                                           
1 Francis fukuyama , le début de l’histoire : des origines de la 

politique à nos jours , traduction de pierre guglielmina , édition 

saint-simon ,paris-France , 911, p   993  
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مياضؽ ْؿؼ ؾس٠ عُط ٫ٚ إٔ ٜتٓهط يًطٚابط ا٭غط١ٜ ٚايكب١ًٝ ع٢ً ا٭قٌ 

نإ ٖصا ايتكٛض ع٢ً َػت٣ٛ ايٓدب١ اييت هلا ن١ًُ ايؿكٌ يف ايتأثري 

ٝٶع٢ً أع٢ً ٖ ا قبٌ اٱغ٬ّ ٚي٘ َآثط طّ غًط١ اؽاش ايكطاض . نإ عجُإ غٓ

ْ٘ نإ أُت٘ يف ػٗٝع اؾٝـ ٚغريٖا , أٟ ٘ يب٦ط ض١َٚ إىل َػا٥َٖٔ ؾطا

ٚيٛ أْ٘ ٫ ميهٔ ٖٓا اؿسٜح عٔ طبكات باملع٢ٓ _قطب يًطبك١ ايػ١ٝٓ أ

اؿطيف يًه١ًُ ٭ٕ ضمبا مل تهٔ ٖٓايو طبكات َتُٝع٠ يف قسض اٱغ٬ّ 

هاضٜع١َٝ , اي. بُٝٓا نإ عًٞ ميجٌ ايؿدك١ٝ  _ملع٢ٓ ايصٟ ْعطؾ٘ ايّٝٛ با

ٖٚٛ ايصٟ أثبت قسضت٘ ع٢ً أَٛض اؿطب ٚايؿسا٥س , ٖٚٛ شٚ َها١ْ خاق١ ع٢ً 

َػت٣ٛ ايسٜين احملض سٝح عطف عٓ٘ ايتعاَ٘ ايسٜين إناؾ١ ٭ْ٘ تطب٢ يف 

ٝٶ ٝٶ ابٝت ايٓيب َٓص ْع١َٛ أظاؾطٙ , نُا إٔ عً َها١ْ  اا ٫ٚ شمل ٜهٔ ٫ غٓ

ضغتكطاط١ٝ قبٌ اٱغ٬ّ , بايتايٞ ؾكس نإ أقطب إىل ا٭عطاب ٚاملػتهعؿني أ

ايػابكني ايصٟ انتػبٛا َها١ْ نب١ٜٛ بؿهٌ اٱغ٬ّ احملض َٔ أَجاٍ 

ٕ َٔ إؾعُاض بٔ ٜاغط ٚعبس اهلل بٔ َػعٛز ٚغريِٖ . سػب ايعطٚف ايٛاقع١ 

ٜٶ١َ مل تهٔ تًعب زٚضٶغٝٓذح عًٝ٘ نػب ايتأٜٝس ايٓدبٟٛ , ٭ٕ ايعا ا ا قٛض

ا إٔ ٜكٓع ابٔ أبٞ طايب قس ساٍٚ داٖسٶ ٕٞ نإ عًإيف ع١ًُٝ ا٫ختٝاض , ٚ

أٌٖ ايؿٛض٣ بأؾهًٝت٘ , إ٫ إٔ ا٫ختٝاض ضغا يف ْٗا١ٜ املطاف ع٢ً عجُإ بٔ 

ا بٌ ٖٛ خٝاض دٝس عؿإ نُا ٖٛ َتٛقع . خٝاض عجُإ ندًٝؿ١ يٝؼ غ٦ٝٶ

املطس١ً ٖٚٓا ٜكع اٱؾهاٍ , بعس غت غٓني َٔ تبين يهٔ ضمبا مل ٜهٔ خٝاض 

ا َا يٝرباي١ٝ َكاض١ْ بػٝاغ١ٝ عُط , نُا إٔ عجُإ غٝاغ١ٝ اقتكاز١ٜ ْٛعٶ

ا َِٓٗ يجكت٘ ؾِٝٗ ٚع٢ً قاّ بإساط١ ْؿػ٘ بأقاضب٘ يف ايػًط١ ٚٚىل بعهٶ

ا٭ضدح يٝؼ حملػٛب١ٝ )ع٢ً َا ٜبسٚ ٖهصا نإ ا٭َط يف ١ْٝ عجُإ ( . نٌ 

, ؾػٝتِٗ ١ عجُإ عطن١ ي٬ْتكازات اي٬شع١عٌ َٔ اـًٝؿٖصا غٝذ
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,  4س ا٭من١ًٝباـطٚز عٔ غري٠ غابكٝ٘ ٖٚٛ ايصٟ تعٗس با٫يتعاّ بػريتِٗ بك

, نُا أْ٘ 2َٔ ٫ ٜػتشل َِٓٗ ِ٘ٗ مبشابا٠ عا٥ًت٘ ٚعؿريت٘ ٚتٛيٝٚغٝت

. غرتتؿع عًٝ٘ ا٭قٛات يف 9غٝتِٗ بػ٤ٛ تٛظٜع ا٭َٛاٍ ٚغ٤ٛ ايتكطف ؾٝٗا

س١ٜٓ يٝؼ َٔ ايعا١َ بٌ َٔ نب١  ا٭١َ اٱغ١َٝ٬ اييت غتعرتض عًٝ٘ امل

ٞ , ٚغتٓتٗٞ ع١ًُٝ غٛا٤ باغِ اؿكٝك١ ايس١ٜٝٓ أٚ باغِ ايعسٍ ايػٝاغ

بهط ٚعجُإ إىل ْؿ٤ٛ ْٛع َٔ اٱسػاؽ بؿػاز ١ٜ٫ٚ  ٞأب ١بػًؿَٝكاضْت٘ 

ٓتٗٞ عجُإ بٔ عؿإ , ٖصا ايؿعٛض غٝهٕٛ قطى ايجٛض٠ ٚايك٬قٌ اييت غت

 ٙ .99باغتٝاي٘ يف 

َٶ ا ؾُٝا َا عسا امل٪ضخني عهؼ َا ٜكٛضٙ يٓا ايتاضٜذ ايؿكٗٞ ايصٟ ٜػهت متا

, سٝح غتتشٍٛ ػعٛزٟ ٚغريِٖ عٔ ايٛقا٥ع اؿكٝك١أَجاٍ ايطربٟ ٚامل

ا عٓس اؾاْب ايػين إىل ْٛع َٔ ايتأضٜذ ايؿت١ٓ يف املدٝاٍ املعاقط خكٛقٶ

َٶ سْا عٔ ايٛاقع١ٝ يف يف ايعَٔ نًُا ٜبع اا٫ْتكا٥ٞ ايصٟ نًُا اظززْا تكس

ا يف َػت٣ٛ ايعك١ًٝ ايؿك١ٝٗ اييت ؼاٍٚ إٔ تهؿٞ , خكٛقٶزضاغ١ ايؿت١ٓ

َجاي١ٝ ع٢ً ؾدكٝات ايكشاب١ ٚشيو بػطض محا١ٜ غٓس ا٭سازٜح املط١ٜٚ 

عِٓٗ يف ايبداضٟ َٚػًِ ٚغريُٖا. يهٔ اؿكٝك١ تكٍٛ غري شيو ؾكس 

. اشب ٚأٖٛا٤ يف قٓاع١ ايؿت١ٓ ٖصٙا َٔ ػتساخًت ايصٚات اٱْػا١ْٝ مبا ؾٝٗ

ب اييت غتبك٢ َؿتع١ً إ٫ اَتساز َٚا ايؿت١ٓ يف عٗس عًٞ ابٔ أبٞ طاي

يتساخٌ عٛاٌَ ايرتاخ ٚايسٜٔ ٚاٱْػإ يف ٖصا ايكطاع ايطٖٝب زاخٌ ايسٚي١ 

                                                           
 24٘شاَ جعُظ ,اٌفرٕح ,ص1
 23٘شاَ جعُظ ,اٌفرٕح ,ص9
 332ذاضَد ,اٌغربٌ 3
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ايعطب١ٝ اييت ناْت قبٌ غٓني يٝػت بايبعٝس٠ فطز قبا٥ٌ َتٓاسط٠ قبٌ 

ا َؿػط ٖصٙ ٖصا ايتػري ايػطٜع ٚ ايٓذاح اهلا٥ٌ ٖٛ أٜهٶظٗٛض اٱغ٬ّ . ضمبا 

 غ١ٓ بعس ٚؾا٠ ايٓيب قُس بٔ عبس اهلل 21ايك٬قٌ ايػطٜع١ اييت اْطًكت 

. سٝح ؾتح غٝاب ؾدك١ٝ ايٓيب بكساغتٗا امل٪غؼ ا٭ٍٚ يًسٚي١ اٱغ١َٝ٬

, بني َٔ ناْٛا قبٌ غٓني اجملاٍ يعٛز٠ ايكطاعات اٱْػا١ْٝعٔ ايػاس١ 

َّٟعسٚز٠   سٍٛ قه١ٝ ٚاسس٠ ٖٞ قه١ٝ ايسٜٔ نيايٓيب اجملُٛع سٛاض

  اٱغ٬َٞ ببعسٜ٘ ايسْٟٝٛ ٚايعكسٟ!

  ِمل أشنط طٛاٍ اغتكطا٥ٞ ايتاضىٞ ٖصا أضمبا ٫سعت ْٞ

ؾدك١ٝ قٛض١ٜ تصنطٖا ايطٚاٜات ايتاضى١ٝ احملسث١ ٚايتاضٜذ املؿكٗأ 

ْٗا ايؿدك١ٝ إ, ؿدك١ٝ دٖٛط١ٜ يف قٓاع١ ايؿت١ٓ, ناملعاقط

, اييت ؼّٛ نايطٝـ ٚ تًػع نايٓش١ً٪اَطات١ٝ باَتٝاظ , ايؿدك١ٝ امل

يف ق٬قٌ تاضٜذ ايسٚي١ , يهٔ ؾعًٗا دٖٛطٟ ٛز َِٗؾدك١ٝ غري شات ٚد

. نٌ ٖصٙ ايتٓاقهات اييت ػُعٗا ايطٚاٜات ٚتٓعري ايتاضٜذ اٱغ١َٝ٬

 ! . ؾدك١ٝ ٚاسس٠ , عبس اهلل بٔ غبأاملؿكٗأ ٖٞ فُٛع١ يف

يف ايؿِٗ ايؿعبٟٛ يًتاضٜذ أٚ ايتاضٜذ املػطح ايصٟ ٜتِ تٓاٚي٘ ع٢ً َػت٣ٛ 

, ؼتٌ ؾدك١ٝ عبس اهلل بٔ غبأ َها١ْ  اٱْتاز ايػُٝٓا٥ٞ ٚايتًؿعٟ َج٬ً

ْٗا يطبٝعتٗا املتآَط٠ ٚا٭دٓب١ٝ تٛؾط عٓكط إ١َُٗ يف تاضٜذ ايؿت١ٓ , سٝح 

ًٗا يف املدٝاٍ ايتاضىٞ اٱغ٬َٞ قٓاع١ تطادٝس١ٜ باَتٝاظ نُا إٔ تكبُّ

غ١َٜٛ٬ ُس ايتٝاضات اٱٜػاعس ع٢ً غٗٛي١ ٖهِ ٖصا ايتاضٜذ املجايٞ ايصٟ تعٵ

املعاقط٠ ع٢ً ططس٘ يف ايػاس١ ايؿهط١ٜ , أَا إشا أضزْا زضاغ١ ؾدك١ٝ عبس 
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ٕ ايطٚا١ٜ إأٚ ع٢ً َػت٣ٛ ايجكاؾ١ ايعامل١ ؾ اهلل بٔ غبأ يف سكٝكتٗا ايتاضى١ٝ

ٍ اغِ عبس اهلل بٔ غبأ يف أسساخ ايؿت١ٓ ٖٞ ضٚا١ٜ تؿطز بٗا امل٪ضر اييت تتٓاٚ

ٙ ,ْٚكٌ 255غٝـ بٔ عُط ايصٟ ٚيس يف ايكطٕ ايجاْٞ ٖذطٟ ٚتٛيف يف غ١ٓ 

ضٚاٜت٘ ٖصٙ ابٔ دطٜط ايطربٟ يف نتاب١ تاضٜذ ا٭َِ ٚاملًٛى , ٚايباسح يف 

قٓاع١  تاضٜذ ايطربٟ ٜط٣ بأْ٘ أٚضز ضٚا١ٜ غٝـ ٖصٙ عٔ بٔ غبأ ٚزٚضٙ يف

ٙ , أٟ غ١ٓ َكتٌ عجُإ سٝح ٜتٓاٍٚ ايطربٟ يف 99ايؿت١ٓ يف ؾكٌ ايػ١ٓ 

غطزٙ ٭سساخ ايػ١ٓ ا٭خري٠ َٔ خ٬ؾ١ عجُإ , بسأ غرب َػري أٌٖ َكط 

ٜٚؿتتح ٖصا اجملاٍ بصنط ؾدك١ٝ امسٗا عبس اهلل بٔ غبأ ٜٗٛزٟ أغًِ 

ؽ نس ا ايه٤ٛ ع٢ً زٚضٙ يف قٓاع١ ايؿت١ٓ ٚ تأيٝب ايٓاا َػًًطسسٜجٶ

. غٝتِ شنط ضٚا١ٜ غٝـ بٔ عُط ٖصٙ يف ايكؿش١ 4اـًٝؿ١ عجُإ بٔ عؿإ

ٙ يٝؼ نبسا١ٜ تػًػٌ أسساخ بٌ نُذطز 99ا٭ٚىل َٔ أسساخ ايػ١ٓ 

( يٮسساخ ايؿع١ًٝ ملٛنٛع ايؿت١ٓ تػٜٛػٞزٜباد١ أٚ َسخٌ ؼصٜطٟ )

بٔ غبأ ٖصا , سٝح غٝػٝب عبس اهلل بٔ غبأ اٜٚٓكطع ايػٓس بعسٖا ٚ خرب 

ث٬ثني قؿش١ تتشسخ عٔ املطس١ً  مٛطض ٖصا بؿهٌ َؿاد٧ عٔ احمل

, سٝح ئ ْؿٗس ٫بٔ غبأ أٟ زٚض ت٘ٚخ٬ؾا٭خري٠ َٔ سٝا٠ عجُإ بٔ عؿإ 

ٚدٛزٙ غٝٓعسّ بعس ٖصا ٕ إٚض٠ ايؿت١ٓ ع٢ً أضض ايٛاقع , بٌ ٚيٛ بػٝط يف غري

ا يًؿدك١ٝ اييت غرتز يف أسساخ هٕٛ تعطًٜؿٜإٔ َٔ  كرتبٜاملسخٌ ايصٟ 

ٝٶ اأخط٣ ٫سك١ يهٓٗا ئ لس هلا غٓسٶ يف ضٚاٜات ايجٛض٠ أٚ ايؿت١ٓ اييت  اؾعً

أْٗت خ٬ؾ١ عجُإ بٔ عؿإ . غٝعٗط بٔ غبأ َط٠ أخط٣ بٓؿؼ ايطٚا١ٜ عٔ 

غٝـ يف أسازخ خ٬ؾ١ عًٞ ع٢ً َطاسٌ َتكطع١ َط٠ يف سازث١ ايتشهِٝ 

                                                           
 315ذاضَد اٌغربٌ , ص 1
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ا أٚ َطايبٶَٚط٠ يف َطاسٌ ا٫ْكػاَات زاخٌ َعػهط عًٞ بٔ أبٞ طايب َٚط٠ 

ا ع٢ً تأيٝ٘ عًٞ بٔ أبٞ طايب , ٚتػتهٌُ ْؿؼ ايطٚا١ٜ تٓاٍٚ َٛنٛع قطنٶ

ػب إىل امس٘ , أٟ ايػب١ٝ٦ , ابٔ غبأ ٖصٙ املط٠ يٝؼ بامس٘ بٌ باغِ ؾطق١ تٓ

ٕ َا ٬ٜسغ إٔ ظٗٛض بٔ غبأ يف ا٭سساخ ايتاضى١ٝ يتاضٜذ ايطربٟ إسٝح 

ُط١ٝ يًؿطٜط املتآَط يف ٖٛ ظٗٛض َتكطع ٜؿب٘ إىل سس نبري ايؿدك١ٝ ايٓ

ايطٚاٜات ا٭زب١ٝ أٚ ايؿدك١ٝ املتآَط٠ ايجا١ْٜٛ يف ايسضاَا ايػُٝٓا١ٝ٥ . ٖصا 

ايعٗٛض املؿاد٧ ٚا٫ختؿا٤ املؿاد٧ إناؾ١ إىل إٔ ايطٚا١ٜ ٖٞ ضٚا١ٜ آساز عٔ 

غٝـ بٔ عُط نًٗا ػعًٓا ْتػا٤ٍ عٔ َس٣ سكٝك١ أٚ َس٣ ٚدٛز ؾدك١ٝ 

 يؿت١ٓ ؟ عبس اهلل بٔ غبأ ٚزٚضٖا يف ا

عجت يف أْػاب ا٭ؾطاف يًب٬شضٟ ٚيف ايطبكات ٫بٔ غعس ٚعٓس ابٔ خًهإ 

يف نتاب ٚؾٝات ا٭عٝإ ٚغريٖا َٔ املعادِ ايتاضى١ٝ اٱغ١َٝ٬ املعطٚؾ١ 

ا ٚدٛز ؾدك١ٝ مبجٌ أ١ُٖٝ ؾدك١ٝ عبس اهلل بٔ غبأ اييت ؾًِ أدس َػتػطبٶ

أٚ  ًُني . ٖصا ايعبكطٟاض خ٬ؾ١ املػٖسزت ٚسس٠ ايؿعٛض اٱغ٬َٞ ٚاغتكط

ا غري ضٚا١ٜ غٝـ بٔ عُط اييت ايسا١ٖٝ ايصٟ ٫ ٜصنط َٓ٘ ايتاضٜذ ؾ٦ٝٶ

ا إىل سكٝك١ تاضى١ٝ بػبب تأقًُٗا غٝٛسًٗا أقشاب ايتاضٜذ املكسؽ ٫سًك

َع َٓٗذِٗ , ؾٗٞ متهِٓٗ َٔ يكل ايطٚاٜات املتعاضن١ املدتًؿ١ ٚايككل 

ٝٶاملتذع١٥ يتٓػر ْػًك ا عٔ تاضٜذ قسض اٱغ٬ّ ايؿطزٚغٞ, إْٗا ببػاط١ ا َجاي

تٓسضز َع عك١ًٝ َ٪اَطات١ٝ تٓطًل َٔ َػ١ًُ ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ ايؿطزٚغٞ . 

ٖٚٓا َهُٔ ْعط١ٜ امل٪اَط٠ يف ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ ايصٟ ٜتذػس يف ضَع١ٜ 

ؾدك١ٝ عبس اهلل بٔ غبأ نُؿػط يٓؿ٤ٛ ا٭سكاز بني ايطؾكا٤ املتشابني 

قٓاعٓا ايتاضٜذ إبصٚض ايؿت١ٓ بِٝٓٗ , ٖهصا واٍٚ املتآَط ايصٟ ٜٓجط ٖصا 

ايؿعبٟٛ املؿكٗأ . َٔ ٖٓا غٝططح عًٝٓا غ٪ايني دٖٛطٜٔ يف قه١ٝ ؾدك١ٝ 
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ا َا : أًٚيٚدٛز ثاُْٝٗا اٱداب١ ع٢ً ا٭ٍٚ عبس اهلل بٔ غبأ ٖصا , ٜكتهٞ

 ؟   اؿكٝكٞ يف قٓاع١ ايؿت١ٓ إٕ ٚدس َا زٚضٙقش١ ٚدٛز ؾدك١ٝ ابٔ غبأ؟ ٚ

غ١َٝ٬ ناْت َططٚس١ طاض ايسٚي١ اٱإأٜٓا بسضاغ١ إٔ عٛاٌَ ايكطاع يف ض

ع٢ً ايػاس١ يٝؼ نُذطز أٖٛا٤ بؿط١ٜ أٚ عٛاٌَ اقتكاز١ٜ ٚ ادتُاع١ٝ بٌ 

ا أٟ إٔ َا سسخ َٔ قطاعات ٖٞ ب١ٝٓ ن١ًٝ ْتاز تؿاعٌ ايعٓاقط ز١ٜٝٓ أٜهٶ

طسًٞ يًعكٌ ايٛعٞ امل املؿه١ً يًهٝإ ايػٝاغٞ ٚبٛتكتٗا يف ب١ٝٓ ٚاسس٠ ٖٞ

غريٚض٠ تطٛض َؿّٗٛ ايسٚي١ يف  ا عٔغ٬َٞ ايصٟ نإ َػ٪ًٚيايػٝاغٞ اٱ

غ٬ّ غٛا٤ ع٢ً اؾاْب ايبٓا٥ٞ أٚ اؾاْب ايجٛضٟ ٚ ضأٜٓا نٝـ أْ٘ ٫ اٱ

ميهٔ قبٍٛ ؾدك١ٝ عبس اهلل بٔ غبأ يٝؼ َٔ ْاس١ٝ ٚدٛزٙ أٚ عسَ٘ بٌ َٔ 

ٝٶتميهٔ َٛنع٫ ْاس١ٝ ايسٚض ايصٟ يعب٘ يف تؿاع٬ت املطس١ً ٭ْ٘  ا يف ٘ ٚاق

ط١ٝ ٕ ايعبإ١ٜ َٝتاـــ تاضى١ٝ يٮسساخ سٝح شا غًُٓا بطٚاإ٫ إن٤ٛ ا٭سازخ 

يف أسساخ تؿرتض ٚدٛزٙ ٙ ٤سساخ ثِ اختؿااييت ٜعٗط بٗا ابٔ غبأ يف ا٭

ىل نطٚض٠ تػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً ع١ًُٝ قٓاع١ ا٭غطٛض٠ ٖصٙ أٚ إنًٗا تؿري 

 أؾعا٫ً تػٛؽ٭ْٗا  تػٜٛػ١ٝبا٭سط٣ قٓاع١ امل٪اَط٠ ايترب١ٝ٦ٜ ! ملاشا مسٝتٗا 

ايٛعغ ا٭خ٬قٞ ايصٟ ٜهطظ ب٘ ايؿكٗا٤  ٜكبًٗا َٓطل ايتاضٜذ املؿكٗأ ٫ٚ

سازٜح يهجري َٔ ايػٓسات ايط٩ا١ٝ٥ يٮ تػٜٛؼسني شنطِٖ يػري ايػًـ ,ٖٞ 

ايٓب١ٜٛ سٝح ٜعُس ايؿكٗا٤ يف َٓٗذِٗ يكبٍٛ ا٭سازٜح يططٜك١ ػطٜح 

ٗر ايػا٥س يف ىل قبٍٛ ضٚاٜاتِٗ سػب املٓإا٭ؾدام أٟ إٔ ترب٥تِٗ ت٪زٟ 

ٜٶٕ عبس اهلل بٔ غبأ يف ٖصا ا٭َط ميجٌ تطٜاًقإايسضاغ١ ايؿك١ٝٗ ,  ا ا غشط

٘ ًٜبؼ ٖصٙ غتذعً ملٛاد١ٗ َطاض٠ اؿكٝك١ ايتاضى١ٝ ضمبا َ٪اَط٠ ابٔ غبأ

يًدطٚز َٔ اؾ١ٓ ,أْ٘ أبطظ َجاٍ  ٘دظٚزّ ٚآضَع١ٜ ايؿٝطإ ايصٟ وطض 
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ع٢ً إٔ املٝتا ــــ ايتاضٜذ ايصٟ ٜططح عًٝٓا يف ايػاس١ ايعا١َ ٖٛ ْتاز ع١ًُٝ 

 ػٌُٝ ؾب٘ َتك١ٓ !

خاض ايعسٜس َٔ املؿهطٜٔ يف إؾهاي١ٝ عبس اهلل بٔ غبأ بططح ايتػا٩ٍ سٍٛ 

ٚسٍٛ زٚضٙ يف قٓاع١ ايؿت١ٓ , ٜط٣ عباؽ ايعكاز إٔ ٚدٛزٙ َٔ عسَ٘ 

ؾدك١ٝ عبس اهلل بٔ غبأ ٚدست سكٝك١ يهٓٗا يٝػت بتًو اهلاي١ اييت 

٠ أغباب ْؿ٤ٛ تػُح بإٔ مًُٗا َػ٪ٚي١ٝ ْؿ٤ٛ ايؿت١ٓ ؾٝعسز ايعكاز عس

ٜٶ عا٬ًَ أايؿت١ٓ ٜٚهع ابٔ غب يف ايؿت١ٓ أٟ نُشطض يًسُٖا٤ , يهٓ٘  اثاْٛ

. أَا ط٘ سػني ؾٗٛ ٜكّٛ بايتؿهٝو يف 4أثط يف ايؿت١ٓ َع شيو غٝهٕٛ ي٘

ْ٘ يف زضاغت٘ هلصٙ إب١ٝ٦ ٚؾدك١ٝ ابٔ غبأ ْؿػٗا سٝح طبٝع١ ؾطق١ ايػ

ْٶ ٝٶاٱؾهاي١ٝ ٫ ىكل هلا َها  ا يف تأضىٝ٘ يهٓ٘ ىكل هلا ؾك٬ًا ْػك

ٝٶ إٕ ٚدس ؾٗٛ , ٜٚط٣ ط٘ سػني إٔ ايتهدِٝ ايهبري يسٚض ابٔ غبأ ٖصا 2اداْب

, سٝح ٜككس َٗامج١ ؾطق١ ايؿٝع١ بطز َٓؿأِٖ ٛع َٔ اٱساي١عا٥س يٓ

. ٜٚػتػطب ط٘ سػني نٝـ يكسض٠ ٖصا ايٝٗٛزٟ ع٢ً 9يٝٗٛزٟ َتآَط

زٕٚ إٔ ا ايؿت١ٓ ايتشطى يف ا٭َكاض ٚٚغط اـًٝؿ١ عجُإ ٚعُاي٘ ْاؾطٶ

ٜعرتن٘ أسسِٖ . نصيو ٜػتػطب تؿطز ايطربٟ عٔ غريٙ َٔ امل٪ضخني 

ٗا تسخٌ ابٔ غبأ يف إثاض٠ أبٞ شض ايػؿاضٟ ٖٚٛ بطٚا١ٜ غٝـ بٔ عُط َٚٓ

قشابٞ َكطب َٔ ايطغٍٛ يف اعرتان٘ ع٢ً ططٜك١ عجُإ يف تٛظٜع 

                                                           
,ادلىرثح اٌعظطَح ٌٍغثاعح وإٌشط ,تًنوخ ٌثٕاْ عثاغ زلّىز اٌعماز , عثمطَح عصّاْ 1

 31,ز.ط , ص
تًنوخ -إتطاُُ٘ تُضىْ ,اتٓ ؼثأ اشىاٌُح اٌسوض واألؼغىضج , زاض ادلؤضخ اٌعطيب , ٌثٕا9ْ

 35,ص 1553, 1, ط
 139, ص 9113,  19اٌما٘طج , ط-عٗ حؽٌن ,اٌفرٕح اٌىربي , زاض ادلعاضف ,ِظط3
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. ٜٓتٗٞ ط٘ سػني إىل ايتؿهٝو يف ٚدٛز ابٔ غبأ ٜٚطز ؾطق١ 4ا٭َٛاٍ

ايػب١ٝ٦ إىل َطز آخط نُا أْ٘ ٜ٪نس ع٢ً تكّعّ زٚضٙ يف قٓاع١ ايؿت١ٓ . ع٢ً 

ضزٟ ؾري٣ يف نتاب٘ ٚعاظ ايػ٬طني إٔ ؾدك١ٝ ْؿؼ ايػٝام ٜػري عًٞ ايٛ

ٔ ايػٛزا٤ ٖٞ ؾدك١ٝ ١ُٖٝٚ , ٚإٔ ابٔ ايػٛزا٤ ٖصا ٖٛ بابٔ غبأ املًكب با

ا ٖٚٛ اغِ عُاض بٔ ٜاغط ايصٟ ناْت قطٜـ تػدط َٓ٘ بٗصا ا٫غِ غابًك

ٝٶ أطًك٘ ا٭َٜٕٛٛ ع٢ً عُاض بٔ ٜاغط َجًُا أطًكٛا اغِ أبٛ تطاب ع٢ً  اتؿٜٛٗ

عًٞ بٔ أبٞ طايب, بٗصا ٜعٛز اغِ ابٔ ايػٛزا٤ ع٢ً عُاض بٔ ٜاغط ٖٚٛ َٔ 

اغتكٛٚا  ٔطًٝع١ ايجٛاض نس عجُإ , سٝح نإ ميجٌ ؾ١٦ املػتهعؿني ايصٜ

بٔ غبأ ا إٔ ا. ٜط٣ ايٛضزٟ أٜهٶ2باٱغ٬ّ ع٢ً غازتِٗ ايكطؾٝني ايكسَا٤

ٚؾطق١ ايػب١ٝ٦ ٖٞ تػُٝات تؿ١ٜٝٗٛ أطًكتٗا ايػًط١ يتؿٜٛ٘ قٛض٠ ايجٛاض 

ٚقٛض٠ املطايب ٚا٭غباب اؿكٝك١ٝ اييت قازت يًجٛض٠ . ٚمبٓطل ايكطاع 

ايٛضزٟ قه١ٝ عبس اهلل بٔ غبأ اييت ٜط٣ ؾٝٗا فطز  ٞؿػط عًا٫دتُاعٞ ٜ

َٛدٛز يف نٌ إٕ عبس اهلل بٔ غبأ بعسٟ ٭سساخ ايتاضٜذ ؾٝكٍٛ : تػٜٛؼ

ٕ لشت اختؿ٢ إن١ دسٜس٠ ٜهُٔ ٚضا٤ٖا ابٔ غبأ, ؾَهإ ٚظَإ .ؾهٌ سط

اغِ ابٔ غبأ َٔ تاضىٝٗا ٚأقبشت سطن١ ؾه٢ً , أَا إشا ؾؿًت ؾايب٤٬ 

. ع٢ً سني ٜطؾض قُس عابس اؾابطٟ اٱقطاض 9ْاظٍ ع٢ً ضأؽ ابٔ غبأ

عًٞ ايٛضزٟ ٫ٚ ططح  بٔ غبأ مج١ً ٚتؿك٬ًٝابايطٚاٜات اييت تطؾض ٚدٛز 

                                                           
 333ذاضَد اٌغربٌ , ص1
 133ٌ , وعاػ اٌؽالعٌن ,ص عٍٍ اٌىضز9
 111عٍٍ اٌىضزٌ وعاػ اٌؽالعٌن , ص 3
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, يٝٓتٗٞ اؾابطٟ إىل اٱقطاض بٛدٛز ؾدل 4ايصٟ وًٝ٘ يعُاض بٔ ٜاغط

امس٘ عبس اهلل بٔ غبأ , ٖصا ايٝٗٛزٟ ايصٟ أغًِ ٚناْت أؾهاضٙ بسا١ٜ ؾطق١ 

. يهٓ٘ يف ايٓكٝض ٜٓهط إٔ ٜهٕٛ ي٘ زٚض باضظ يف قه١ٝ ايؿت١ٓ ٜٚط٣ 2ايػب١ٝ٦

بٔ غبأ ٜعٗط يف ايطٚاٜات  ا إٔ ايطابع ا٭غطٛضٟ يعبس اهللاؾابطٟ أٜهٶ

ايتاضى١ٝ اييت نتبت عٓ٘ سٝح ٜعٗط نأْ٘ ٚدس يٝدؿـ َٔ َػ٪ٚي١ٝ 

 أؾْٝٛٝا. غتعٌُ اغتعُا٫ًا. أٟ إٔ اؾابطٟ ٜط٣ أْ٘ 9ايهُري اٱغ٬َٞ

ٜط٣ َطته٢ ايعػهطٟ ايصٟ ٜٓطًل َٔ خًؿ١ٝ ؾٝع١ٝ يف نتاب٘ ايصٟ زضؽ 

ؾٝ٘ إؾهاي١ٝ ٚدٛز ابٔ غبأ , إٔ ايػب١ٝ٦ ٚبٔ غبأ ٖٞ تػُٝات ػطو١ٝ 

. ٚضٚا١ٜ غٝـ بٔ عُط ٖصٙ ٖٞ اييت تكٓع ا٭غطٛض٠ 1َٛد١ٗ نس ايؿٝع١

 ايػب١ٝ٦ اييت ؼاٍٚ تؿٜٛ٘ سطن١ املعاضن١ نس ا٭َٜٛني اييت قازٖا ايؿٝع١

عرب ْعتِٗ بايػب١ٝ٦ . يف سني ٜطؾض امل٪ضر ٖؿاّ دعٝط يف زضاغت٘ 

ا ٭ْ٘ ٫ َهإ هلا يف املػتؿٝه١ يكه١ٝ ايؿت١ٓ ٚدٛز ؾدك١ٝ ابٔ غبأ ْعطٶ

غريٚض٠ ا٭سساخ ايتاضى١ٝ بٌ إٕ ايطٚاٜات اييت تػتًِٗ َٔ ضٚا١ٜ غٝـ بٔ 

أٟ قطا٠٤  ا , ٚإٔ قبٛهلا غٝبعسْا عٔعُط ؼاٍٚ إٔ ؼؿطٙ يف ا٭سساخ سؿطٶ

 ـتاضٜذ . ,٭ْٗا َٔ ْتاز زضاَا املٝتاــ 9َٛنع١ٝ يًتاضٜذ

                                                           
 ِطوعزضاؼاخ, اٌعمً اٌؽُاؼٍ اٌعطيب: زلسزاذٗ وجتٍُاذٗ ,  زلّسعاتساجلاتط1ٌ

 912,ص 9111, 9ط,  ٌثٕاْ-تًنوخ,  اٌىحسجاٌعطتُح
 991زلّس عاتس اجلاتطٌ ,اٌعمً اٌؽُاؼٍ ,ص9
 914زلّس عاتس اجلاتطٌ , اٌعمً اٌؽُاؼٍ , ص3
-ِطذضً اٌعؽىطٌ , عثس اهلل تٓ ؼثأ وأؼاعًن أذطي ,اجملّع اٌعٍٍّ اإلؼالٍِ ,إَطا9ْ

 31, ص1553, 1عهطاْ , ط
 115٘شاَ جعُظ ,اٌفرٕح , ص 1
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بٔ غبأ املتعًكني ني يف قه١ٝ ٜست٢ أؾكٌ يف اٱداب١ ع٢ً ايػ٪ايني اؾٖٛط

ْ٘ َٔ ْاس١ٝ ٚدٛزٙ ٫ ميهٔ تكسِٜ ايسيٌٝ إميهٔ ايكٍٛ  ْ٘إبٛدٛزٙ ٚزٚضٙ ؾ

١ٜ عٔ غٝـ بٔ ا ٭ساز١ٜ ايطٚاايكاطع غٛا٤ ع٢ً ٚدٛزٙ أٚ ْؿٞ ٚدٛزٙ ْعطٶ

عُط ٚيتهدِ ايطٚا١ٜ بؿهٌ نبري يف املدٝاٍ ايتاضىٞ اٱغ٬َٞ املعاقط 

بؿهٌ هعٌ َٔ ايكعب قٖٛا ظط٠ قًِ , يهٔ ميهٓٓا ضؾهٗا َٔ ٚد١ٗ 

طابعٗا ايسضاَٞ , أٚ اغتبعازٖا َٔ ايسضاغ١ ايتاضى١ٝ املٛنٛع١ٝ ٭ٕ ابٔ غبأ 

ٚض ٚانح يف ايؿت١ٓ بٌ إْ٘ يف زٕٚ إٔ ٜهٕٛ ي٘ ز١ ٜكشِ يف ايطٚاٜات ايتاضىٝ

أغًب ا٭سٝإ ٜٛسٞ بأْ٘ ؾدك١ٝ ١ُٖٝٚ َهاؾ١ يتذٌُٝ ايطٚا١ٜ ٚإناؾ١ 

طف َعني . أَا ع٢ً َػت٣ٛ ايسٚض طابع ايتؿٜٛل يًطٚا١ٜ أٚ ػٌُٝ غري٠ ط

ٕ ابٔ غبأ عرب ايسضاغ١ ايٛاقع١ٝ يطبٝع١ احملسزات ا٫دتُاع١ٝ ٚايس١ٜٝٓ ٚ إؾ

قٛضٟ ايػٝاغ١ٝ يتًو ايؿرت٠ إٔ ٜكعب بٌ ٜهاز ٜػتشٌٝ إٔ ٜهٕٛ ي٘ زٚض 

ٕ ايطٚاٜات اييت تتٓاٚي٘ َتٗاؾت١ ٚفعأض٠ ٫ٚ إيف قٓاع١ ايؿت١ٓ , بٌ ست٢ 

 ميهٔ ا٫عتُاز ع٢ً َكساقٝتٗا . 

ا يف أسساخ ا َٓدطًطا٭سٛاٍ إٕ ٚدس غٝهٕٛ ؾطزٶ إٕ زٚض بٔ غبأ يف أسػٔ

ايؿت١ٓ ٖٚصا َا ٫ لسٙ يف ايطٚاٜات اييت تتٓاٚي٘ نؿدك١ٝ يف ق١ُ اـبح 

ٚايسٖا٤ ٖٚصا َا ٜطدح ؾطن١ٝ ١ُٖٝٚ ٖصٙ ايؿدك١ٝ . ٖٚٓا ْتػا٤ٍ نٝـ 

يؿدك١ٝ مبجٌ ٖصٙ ايكسضات اييت يٛ عًُٗا َهٝاؾًًٝٞ ٭زضدٗا يف ؾكٌ 

أٚ  ت يف نتاب ا٭َري إٔ ٜتٝ٘ يف ايتاضٜذ ٫ٚ ٜهٕٛ ي٘ أثط قب٬ًاملها٥س ٚامل٪اَطا

 ا إ٫ يف ضٚا١ٜ غٝـ بٔ عُط ا٭ساز١ٜ . بعسٶ

ا٭ٚظاض ؾٗٛ ىؿـ َٔ ٚطأ٠ ز١َٜٛ ا٭سساخ ع٢ً  ًٌَٜعب ابٔ غبأ زٚض سا

ْ٘ ببػاط١ ٜػسٚ إ ,تايٞ ؾٗٛ مت ؼًُٝ٘ شْٛب اؾُٝعاملدٝاٍ اٱغ٬َٞ , ٚباي

ٕ ابٔ غبأ إؾت١ٓ ا٭١َ , ميهٔ ببػاط١ ايكٍٛ  ؾدك١ٝ َطٗط٠ يصْٛب
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ؾدك١ٝ ٚدٛزٖا نعسَٗا , أٟ أْٗا غري شٟ أ١ُٖٝ تصنط يف َا ٜعطف 

١ تٛدس ع٢ً املػت٣ٛ ايطَعٟ , أٟ يف تٛيٝس ٝبايؿت١ٓ ,ٚإٔ أُٖٝت٘ اؿكٝك

ْعط١ٜ امل٪اَط٠ اييت تؿهٌ َكٛي١ َٔ َك٫ٛت ايعكٌ ايتاضىٞ ــايػٝاغٞ 

 اٱغ٬َٞ .

قؿع٠ يف ايتاضٜذ يًبشح عٔ َٓعطـ دٖٛطٟ آخط يتؿهٌ ايؿهط  اٯٕ غٓكؿع

سساخ ايؿت١ٓ غٓذس أْؿػٓا يف أسٝح بعس امل٪اَطاتٞ يف ايعكٌ ايتاضىٞ ,

ايكطٕ ايعؿطٜٔ سٝح غتشسخ أسساخ دسٜس٠ غٝهٕٛ َٔ ؾأْٗا إٔ تعٝس 

 ايهؿط امل٪اَطاتٞ يًٛاد١ٗ َط٠ أخط٣ !  
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 القضية العربية اإلسرائيلية  .5

ايكهــ١ٝ ايؿًػــط١ٝٓٝ اٱغــطا١ًٝٝ٥ عًــ٢ َػــت٣ٛ املدٝــاٍ اؾُعــٞ يٮَــ١    تعــس

, ٚا٭نجـــط ٜا ايػٝاغــ١ٝ املططٚســـ١ عًــ٢ ايػــاس١   اٱغــ١َٝ٬ أســس أٖـــِ ايكهــا   

ا يف ايعكــــــــٌ ايػٝاغــــــــٞ ايعطبــــــــٞ    تــــــــأثريٶ

 اٱغ٬َٞ .

ــ١ٝ    ــٞ قهــ ــ١ٝ ٖــ ــٔ ايكهــ ــ١ مل تهــ يف ايبساٜــ

ؾًػـــط١ٝٓٝ إغـــطا١ًٝٝ٥ , بـــٌ ناْـــت عبـــاض٠  

١ًٝٝ٥ , َــٔ َٓطًــل عــٔ قهــ١ٝ عطبٝــ١ إغــطا

 إٔ املٓطك١ ايؿًػط١ٝٓٝ ناْت تابعـ١ قـب٬ً  

ــ١ ايــــيت   يػــــًطات اٱَرباطٛضٜــــ١ ايعجُاْٝــ

ناْــت تٗــُٝٔ عًــ٢ أغًــب َٓــاطل ايعــامل    

اٱغــ٬َٞ قبـــٌ امــساضٖا يف ْٗاٜـــ١ ايكـــطٕ   

ايتاغـــــع عؿـــــط.َع ايعًـــــِ إٔ ايتكػـــــُٝات 

ططٜـــ١ يًــــسٍٚ نُـــا ْعطؾٗــــا ايٝــــّٛ مل   ايُك

َٚـــع تكٗكـــط تعٗـــط إ٫ يف أظَٓـــ١ َتـــأخط٠ . 

قـــــ٠ٛ اٱَرباطٛضٜـــــ١ ايعجُاْٝـــــ١ ٚقعـــــت املٓطكـــــ١ ايعطبٝـــــ١ يف ْؿـــــٛش ايكـــــ٣ٛ         

َٶـ     ا بـني قـٛتني   ا٫غتعُاض١ٜ ا٭ٚضٚب١ٝ ايكاعس٠ , ؾكػـُت املٓطكـ١ ايعطبٝـ١ عُٛ

ــاؾ١ إىل     ــا إنــ ــا ٚبطٜطاْٝــ ــا ؾطْػــ ــربٜني ُٖــ ــتعُاضٜتني نــ ــ٣ٛ   اغــ ــض ايكــ بعــ

م ا٭ٚغـــط غـــباْٝا . ٚقعـــت َٓطكـــ١ ايؿـــطإٚ ٜطايٝـــاإا٫غـــتعُاض١ٜ ا٭خـــط٣ ن

ّ 4349ا يف قطاع ْؿٛش اغتعُاضٟ بـني ؾطْػـا ٚبطٜطاْٝـا أؾهـ٢ يف غـ١ٓ      ؼسٜسٶ

إىل اتؿاقٝـــ١ غـــط١ٜ ٖـــٞ اتؿاقٝـــ١ غـــاٜهؼ بٝهـــٛ , ٚايـــيت مت نؿــــ أَطٖـــا إىل   
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ــاض     ايعًــــــــٔ عكــــــــب لــــــــاح ايجــــــــٛض٠ ايبًؿــــــــؿ١ٝ يف اٱطاســــــــ١ بٓعــــــــاّ ايتػــــــ

ٖــصٙ ا٫تؿاقٝــ١ ٖــٛ   ُّٕٛ .  َٚهــ4341( يف ضٚغــٝا غــ١ٓ TSARاٱَرباطــٛضٟ)

١ ايؿطم ا٭ٚغط بني ؾطْػا ٚبطٜطاْٝا َع اٱبكـا٤ عًـ٢ َٓطكـ١    كطتكػِٝ َٓ

 سط٠ ٖٞ دع٤ َٔ املٓطك١ ايؿًػط١ٝٓٝ اييت تهِ ايكسؽ . 

اغتُط ايٓؿٛش ا٭ٚضٚبٞ ع٢ً املٓطك١ ٚبكٝت املٓطك١ اؿط٠ املؿاض إيٝٗا يف 

ا١ٜ اؿطب تكػِٝ غاٜهؼ بٝهٛ ؼت ايٛقا١ٜ ايربٜطا١ْٝ إىل غا١ٜ ْٗ

 ا٥َٗٔ املٓطك١ املعَع إدطا ٗا١ْٝ٥ , أٜٔ أعًٓت بطٜطاْٝا عٔ د٬ايعامل١ٝ ايجا

ثط ٖصا , اظزازت اهلذطات ايٝٗٛز١ٜ إىل املٓطك١ ايؿًػط١ٝٓٝ أّ. ع٢ً 4313غ١ٓ 

( ايصٟ ٜٓل ع٢ً إْؿا٤ 4341َطاضز٠ اؿًِ ايصٟ بسأ َٔ ٚعس بًؿٛض ايؿٗري )

ط١ٝٓٝ . َٚع قسٚض قطاض اؾُع١ٝ ايعا١َ ٚطٔ قَٛٞ يًٝٗٛز يف املٓطك١ ايؿًػ

ّ ايكانٞ بتكػِٝ املٓطك١ 4311يف غ١ٓ  434ايتابع١ هل١٦ٝ ا٭َِ املتشس٠ ضقِ 

بني ايعطب ٚايٝٗٛز َع ا٫ستؿاظ ظع٤ َٔ املٓطك١ ايؿًػط١ٝٓٝ نُٓطك١ 

سط٠ ؼت يٛا٤ ا٭َِ املتشس٠ , نإ ايتؿٓر قس بًؼ زضدات قك٣ٛ ٚبسأت 

اقرتاب غاع١ اؿػِ , أٟ اؾ٤٬ ايربٜطاْٞ ناْت طبٍٛ اؿطب تسم . َع 

املًٝٝؿٝات ايٝٗٛز١ٜ بإٜسٜٛيٛدٝتٗا ايك١ْٝٛٝٗ املسع١ُ بهِ ٖا٥ٌ َٔ 

املٗادطٜٔ ا٭ٚضٚبٝني َٚٔ بعض َطانع ايك٣ٛ ايػطب١ٝ ع٢ً اغتعساز ـٛض 

املعطن١ اؿامس١ , ٚيف داْب آخط اغتعست ايك٣ٛ ايعطب١ٝ يًسخٍٛ ع٢ً 

طك١ ايؿًػط١ٝٓٝ إىل ايٓؿٛش ايعطبٞ ٚناْت أغًب اـط ٫غرتزاز املٓ

اؾٝٛف ايعطب١ٝ ٖٞ دٝٛف ا٭ْع١ُ املًه١ٝ اييت قاَت يف املٓاطل اييت 

ا نُكط ٚايعطام ٚا٭ضزٕ استًتٗا ايك٣ٛ ا٭ٚضٚب١ٝ ا٫غتعُاض١ٜ َباؾط٠ غابًك

ٚغريٖا . ٚيف ي١ًٝ د٤٬ ايكٛات ايربٜطا١ْٝ غاضعت املًٝٝؿٝات ايٝٗٛز١ٜ 
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سؽ , يتبسأ بعسٖا املعطن١ َباؾط٠ , ٚاييت اْتٗت بٓتٝذ١ قاز١َ يسخٍٛ ايك

ّ يف 4313متجًت يف ٖعمي١ غاسك١ يًك٣ٛ ايعطب١ٝ . سٝح ناْت ٖعمي١ 

اؿطب ايعطب١ٝ اٱغطا١ًٝٝ٥ عباض٠ عٔ ْهػ١ سكٝك١ٝ يف املدٝاٍ ايػٝاغٞ 

ُٶايعطبٞ َٚٓعطًؿ ا يف ايٛاقع ايػٝاغٞ . سٝح ع٢ً داْب آخط نإ ا َٗ

سككت٘ املًٝٝؿٝات ايٝٗٛز١ٜ عباض٠ عٔ لاح َؿطٚع اؿطن١  يصٟاايٓكط 

ايك١ْٝٛٝٗ يف إقا١َ َؿطٚع ايسٚي١ ايك١َٝٛ ايٝٗٛز١ٜ اييت غتػ٢ُ بسٚي١ 

 إغطا٥ٌٝ, َٚٔ داْب ناْت ْٗا١ٜ ا٭ْع١ُ املًه١ٝ يف عسٜس ايسٍٚ ايعطب١ٝ . 

َع ظٗٛض سطنات ا٫غتك٬ٍ يف اـُػٝٓٝات ٚايػتٝٓٝات ؾٗس ايعامل 

طبٞ ايصٟ ؽًكت أغًب أقطاضٙ َٔ ا٫ست٬ٍ ايػطبٞ املباؾط قعٛز ايع

ا٭ٜسٜٛيٛدٝا ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ , سٝح مت اٱطاس١ با٭ْع١ُ املًه١ٝ اهلؿ١ 

ًِّت َػ٪ٚي١ٝ ايؿؿٌ ايصضٜع يف  اييت تطنتٗا ايك٣ٛ ا٭ٚضٚب١ٝ خًؿٗا ٚاييت سٴ

,سٝح ٜسعٛ ّ , ٚنإ املؿطٚع ايكَٛٞ ايعطبٞ ٖٛ ايطٖإ اؾسٜس 4313سطب 

إىل ايٛسس٠ ايعطب١ٝ ؼت يٛا٤ اهل١ٜٛ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ , ٚقس قاّ مجاٍ عبس 

ايٓاقط ايكا٥س ايطَعٟ ملؿطٚع ايٛسس٠ ايعطب١ٝ مبشاٚي١ ؾع١ًٝ  يتذػٝس ٖصا 

املؿطٚع  بع١ًُٝ ايٛسس٠ بني غٛضٜا َٚكط ؼت َػ٢ُ اؾُٗٛض١ٜ ايعطب١ٝ 

ا يعس٠ أغباب . ٚأدٗهت ٫سًك املتشس٠ , إ٫ إٔ ٖصٙ ايٛسس٠ مل تكُس ط٬ًٜٛ

ا َع ٚعٛز اؿهَٛات اظزاز ايؿس ٚايتٛتط َع اؾاْب اٱغطا٥ًٝٞ تطاؾًك

ّ تكطض 4391ايك١َٝٛ باغرتداع ا٭ضانٞ ايؿًػط١ٝٓٝ يًهٝإ ايعطبٞ , ٚيف عاّ 

ايسخٍٛ يف اؿطب ايعطب١ٝ اٱغطا١ًٝٝ٥ ايجا١ْٝ بني ايك٣ٛ ايعطب١ٝ ٚع٢ً 

, اييت تعتُس أغًبٗا ع٢ً ايسعِ ايػٛؾٝٝيت نس ضأغٗا َكط ٚغٛضٜا ٚا٭ضزٕ 

إغطا٥ٌٝ اييت تعتُس ع٢ً ايسعِ ا٭َطٜهٞ املباؾط , ٚقس ناْت ايٓتٝذ١ َط٠ 
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ا ٖصٙ املط٠ يًذاْب اٱغطا٥ًٝٞ , َع خػا٥ط قٝاغ١ٝ ا ناغشٶأخط٣ تؿًٛق

يًك٣ٛ ايعطبٞ يف املكاتًني ٚايعتاز ٚ خػا٥ط أؾسح ع٢ً املػت٣ٛ ا٫غرتاتٝذٞ , 

غرتاتٝذٞ إا بني تؿٛم ْت املعطن١ أقطب إىل َعطن١ خاغط٠ غًًؿيكس نا

ٚتهٓٛيٛدٞ َٔ اؾاْب اٱغطا٥ًٝٞ املسعّٛ بأسسخ ا٭غًش١ ايعػهط١ٜ 

ا٭َطٜه١ٝ ٚبني دٝـ نُٞ عطبٞ قؿع بعٓرتٜات ٚؾعاضات َٚسعّٛ بسعِ 

مل ٜهٔ ا٫ؼاز ايػٛؾٝيت ٜػتػٝؼ ؾهط٠ ايٛسس٠ _سصض َٔ ا٫ؼاز ايػٛؾٝيت 

. يكس ؼٛيت سطب ايػت١ أٜاّ اييت أطًل عًٝٗا اغِ ْهػ١  _4 ايعطب١ٝ

سعٜطإ إىل َٓعطـ يف اـطاب ايعطبٞ , يكس ؼٛيت ٖصٙ ايٓهػ١ ايجا١ْٝ 

ا ٭ْٗا ناْت ؼٌُ َعٗا سًِ َؿطٚع ايٛسس٠ ايعطب١ٝ ايصٟ ٚا٭ؾس ٚقعٶ

ُٶْٗا متجٌ َٓعطًؿإبعس ٖصٙ ايٓهػ١ ,  اْسثط نا٬ًَ ا يف تاضٜذ ايؿهط ا َٗ

طب١ٝ ّ ٚ َعٗا اـ٬ؾ١ ايع4293ايػٝاغٞ ايعطبٞ , مياثٌ غكٛط بػساز يف 

خط أسساخ ايؿت١ٓ ايهرب٣ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿهط آاٱغ١َٝ٬, ٚتكاضب يف َٓش٢ 

غرتاتٝذٞ . ٚمل ٜهٔ ايٓكط اٱ_اٖصا َا غأٚنش٘ ٫سًك_امل٪اَطاتٞ 

ّ يًك٣ٛ ايعطب١ٝ َٚكط 4319كت٘ سطب أنتٛبط كٚايسبًَٛاغٞ ايصٟ س

ّ ,سٝح أثبت ايط٥ٝؼ املكطٟ قُس أْٛض 4391ثاض ْهػ١ آيٝصٖب  اخكٛقٶ

ٝٶ ايػازات زٖا٤ٶ ا , عٝح متهٔ بؿهٌ سٓه١ غٝاغ١ٝ َٔ اغتجُاض ا ْازضٶغٝاغ

ٚاييت تٓل ع٢ً  4313ّ2ْتا٥ر اؿطب بعكس َعاٖس٠ ناَب زٜؿٝس غ١ٓ 

                                                           
 11-91,ص  9111, 9ِظط,ط-اٌؽازاخ,زاضادلعاضف,اٌما٘طج اوضاق ِٓ, ِٕظىض أُٔػ1
ي اٌىالعٍ , و لس أشثرد مل َىٓ َرىلع دلظط أْ حتمك ٔظًطا عؽىطًَا حامُسا عًٍ ادلؽرى9

٘صا األِط , مما جيعً لثىي اٌؽازاخ اٌسذىي يف ادلفاوضاخ اٌيت  1533األَاَ األذًنج حلطب 

 ذغغد ذلا حبٕىح ِٓ وظَط اخلاضجُح األِطَىٍ آٔصان ٕ٘طٌ وُؽُٕجط لطاضا شوُا .
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ٝٶ ا ٚاغرتزاز قشطا٤ غٝٓا٤ اييت خػطتٗا َكط إع٬ٕ َٓطك١ ايكسؽ سط٠ ؾهً

ْهػ١ سعٜطإ يكاحل إغطا٥ٌٝ , يتسخٌ املٓطك١ يف َا ٜػُٝ٘ أِٖ َٓعطٟ  يف

ايٛاقع١ٝ ايػٝاغ١ٝ ٖٓطٟ نٝػٝٓذط بع١ًُٝ تٛاظٕ ايك٣ٛ ٱس٬ٍ ايػ٬ّ . 

ّ إ٫ أْ٘ مل ٜهٔ بصيو 4319بايطغِ َٔ ا٫ْتكاض ايٓٛعٞ يف سطب أنتٛبط

,سٝح  ا٫ْتكاض ايعػهطٟ اهلا٥ٌ ,أٚ املٓعطـ ايهدِ ع٢ً املػت٣ٛ ايطَعٟ

أثبتت ا٭ٜاّ ا٭خري٠ َٔ املعطن١ عٔ عسّ قسض٠ اؾٝٛف ايعطب١ٝ ع٢ً ٖعمي١ 

ٝٶ ا . إٕ ْهػ١ ْعريتٗا اٱغطا١ًٝٝ٥ املسع١َٛ بأسسخ املٓعَٛات اؿطب١ٝ َٝساْ

ّ ٖٞ ا٭ثكٌ ع٢ً َػت٣ٛ املدٝاٍ ايػٝاغٞ ايعطبٞ ٭ْٗا ناْت 4391سعٜطإ 

١ ايعطب١ٝ اييت َهٓت َٔ ؼٌُ آَاٍ َؿطٚع سهاضٟ ناٌَ , ٚقبًٗا اهلعمي

ّ ,َٚٔ بعسٖا ايٓكط ا٫غرتاتٝذٞ ا٭ٍٚ َٔ 4313قٝاّ زٚي١ إغطا٥ٌٝ غ١ٓ 

ّ , نًٗا أسساخ 4319ْٛع٘ ؾٝـ عطبٞ ع٢ً اؾٝـ اٱغطا٥ًٝٞ يف أنتٛبط 

أسايت إىل اغتٓتاز ٖٛ سكٝك١ قٝاّ زٚي١ إغطا٥ٌٝ نهٝإ ٚاقعٞ يف ايٓعاّ 

ٛا ع٢ً ْؿؼ املٓٛاٍ ؾًٔ ٜٗعَٛا إغطا٥ٌٝ ايعاملٞ اؾسٜس , ٚإٔ ايعطب إشا ٚاقً

أَاَِٗ يًشؿاظ ع٢ً تهدِ ٖٜٛتِٗ  َابعٓرتٜاتِٗ ٚؾعاضاتِٗ ا٭ؾ١ْٝٛٝ ٚ 

س ساي١ ْؿػ١ٝ خاق١ , أْٗا إ٫ ايتُرتؽ بايططٚح امل٪اَطات١ٝ. ٖصا نً٘ ّٚي

َعٜر َٔ ايهآب١ ٚايتؿا٩ّ اييت تطاؾل تهدِ ايصات , سٝح غٝتٛيس يٓا ْٛع 

ايػٝاغٞ, يكس زخًٓا يف َطس١ً ايػطزٜات امل٪اَطات١ٝ اييت َتُاٜع َٔ ايؿهط 

 تتدص َٔ َكطًح )إغطا٥ٌٝ( ايه١ًُ املؿتاس١ٝ يهٌ أؾهاضٖا . 
بعس غًػ١ً َٔ ايٓهػات ٚدس ايعكٌ اٱغ٬َٞ ْؿػ٘ أَاّ أَط ٚاقع , ٖٛ قٝاّ 

زٚي١ إغطا٥ٌٝ يف قًب املٓطك١ ايعطب١ٝ إناؾ١ إىل خػاض٠ املس١ٜٓ املكسغ١ 

كاحل ايسٚي١ اٱغطا١ًٝٝ٥ . ٖصا ا٭َط ايٛاقع ايصٟ مل تتكبً٘ )ايكسؽ( ي

يف ايصات ايعطب١ٝ املتهد١ُ يف املجاٍ بؿعٌ ْطدػٝتٗا ايرتاث١ٝ ٚاملٓسثط٠ 
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ْ٘ إيف ض١ٜ٩ ايٛاقع ,  ادسٜسٶ َا أغؿط عٓ٘ ؼ٫ًٛايٛاقع بؿعٌ امطاط ايسٚي١. 

ض١ٜ٩ ايعامل َٔ ظا١ٜٚ املػًٛب َع ا٫ستؿاظ بهربٜا٤ ايصات. نٌ ٖصا غٝكٛزْا 

إىل ظٗٛض ِٖٚ عكابٞ يف قطا٠٤ ايتاضٜذ َٔ ظا١ٜٚ املػًٛب, إْٗا ايتؿػريات 

ٚدٛز َ٪اَطات سكٝك١ٝ مت اْتٗادٗا َٔ  ٛامل٪اَطات١ٝ. َٚاظاز ايطني ب١ً ٖ

قسز٠ هلسف تسعِٝ ٚمحا١ٜ  دٗاظ املدابطات اٱغطا٥ًٝٞ )املٛغاز( يف عًُٝات

ٚدٛز ايهٝإ ايػٝاغٞ اٱغطا٥ًٝٞ ٚتهط بايسٚي١ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ 

ا ع٢ً ا٭ٜسٜٛيٛدٝا ايك١ْٝٛٝٗ بايهطٚض٠, إناؾ١ إىل اعتُاز إغطا٥ٌٝ بس٤ٶ

ؼٌُ ايعسٜس َٔ ا٭غاطري ايػٝاغ١ٝ ٚايتؿػريات  ااييت ٖٞ يف سس شاتٗ

ٌ إىل سس اهلٛؽ اـطايف امل٪اَطات١ٝ نس اؾٓؼ ايٝٗٛزٟ اييت تك

نٌ ٖصا إناؾ١ إىل َػا١ُٖ  _٪اَط٠ نس ايٝٗٛز إٜسٜٛيٛدٝا قا١ُ٥ ع٢ً امل_

غاِٖ بٓشٛ  ق٣ٛ غطب١ٝ أُٖٗا اي٫ٜٛات املتشس٠ يف زعِ قٝاّ زٚي١ إغطا٥ٌٝ,

ٚاغع ع٢ً ْؿ٤ٛ قاب١ًٝ عاي١ٝ يف ايعكٌ اٱغ٬َٞ يتكبٌ ْعط١ٜ امل٪اَط٠ 

ت َٓطك١ ايؿطم ا٭ٚغط إىل ب٪ض٠ يتكازّ ايك١ْٝٛٝٗ( , ٚؼٛي_)اٱغطا١ًٝٝ٥

 ا٭غاطري ايػٝاغ١ٝ .

ثِ َاشا ؾعًت ا٭ْع١ُ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ اييت اؽصت َٔ ايكه١ٝ 

ا يػٝاغٝتٗا اـاضد١ٝ , َاشا قاَت بػري ايتٓسٜس َٔ ٖٓا ايؿًػط١ٝٓٝ ؾعاضٶ

ٖٚٓاى . بٌ إْٗا اؽصت َٔ ٖصٙ ايكه١ٝ َؿطٚع١ٝ يتجبٝت ْؿػٗا أَاّ 

, ؾٓذشت بسٖا٤ يف إٔ ػعٌ ايؿعٛب تكرب ع٢ً ْهباتٗا ٚسايتٗا ؾعٛبٗا 

ايبا٥ػ١ َػتشُط٠ إٜاٖا بؿعاضات ايكه١ٝ ايؿًػط١ٝٓٝ ا٭ؾ١ْٝٛٝ . أظٜس َٔ 

ْكـ قطٕ َٔ اغتػ٬ٍ ا٭ْع١ُ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ يؿعاضات ايكه١ٝ 

َٶايؿًػط١ٝٓٝ ٚايٛاقع ٜعزاز ب٪غٶ  ا بعس ّٜٛ , َا ٖٞ ْتا٥ر ؾعاضات ْكط٠ا ٜٛ

ايٛاقعٞ ؟ ٖصا ٖٛ ايػ٪اٍ  ايكه١ٝ ايؿًػط١ٝٓٝ ٚقٛض املُاْع١ ع٢ً املػت٣ٛ
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ب إٔ ْططس٘ . تهتؿٞ ايػٝاغ١ٝ ايؿعب١ٜٛ باغتجُاض غهب ايؿعٛب ايصٟ ه

ا يؿؿٌ َؿطٚع ايسٚي١ عرب ططح املٛمسٞ يف تطغِٝ َؿطٚعٝتٗا املٗسز٠ ْعطٶ

زعت اؿاد١  ٖصٙ ايؿعطات يف ايػاس١ ايؿعب١ٝ ٚتبٓٝٗا ٫غتجُاضٖا َت٢ َا

إىل شيو . إٕ امل٪اَط٠ اٱغطا١ًٝٝ٥ ٖٞ أسس أِٖ ايتُرتغات اييت تتُرتؽ 

 خًؿٗا ايػٝاغٝات ايؿاؾ١ً . 

ا عٔ امل٪اَطات اؿكٝك١ٝ ٚاملٓاٚضات ايػٝاغ١ٝ ٚاملدططات ايػط١ٜ بعٝسٶ

ا يف ٕ اهلٛؽ بامل٪اَط٠ اٱغطا١ًٝٝ٥ ٜتدص عس٠ أيٛإ خكٛقٶإ١ , ؾاؿكٝكٝ

اييت  . ٚ َٔ ٖصٙ ا٭ؾهاٍ املكاضْات املٛد١ٗيعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ ٱْتاز ايؿهطٟ اا

جاٍ عبس ايٖٛاب املػريٟ , ٫ ٜٓذٛ َٔ ٖصا ست٢ َؿهطٕٚ َطَٛقٕٛ َٔ أَ

َٓٗر ْ٘ ؿهٌ ٖٛغٞ ,إ٫ أب ااضظٶايطابع امل٪اَطاتٞ يسٜ٘ يٝؼ ب ٕ نإإايصٟ ٚ

١ْٝٛٝ ٚايٓاظ١ٜ , سٝح ْطاٙ يف نتاب ايكٗ املكاض١ْ يسٜ٘ ىؿٞ بعض املهبٛتات

ٜعُس ملكاض١ْ ايك١ْٝٛٝٗ بايٓاظ١ٜ ٜٚكشِ ْؿػ٘ يف ْٛع َٔ ْٚٗا١ٜ ايتاضٜذ 

٭ْ٘  .طؾ٘ عٔ اهلسف املٛنٛعٞ يتٓعريٙ , اييت ؼ4احملان١ُ ا٭خ٬ق١ٝ

تؿابٗٗا نؿـ َٔ َػ١ًُ ؾٝط١ٓ اؿطن١ ايك١ْٝٛٝٗ عرب  طًلْا ببػاط١

. لس سس٠  يبشج٘ اٖسًؾ ٖصا دعٌٚ بايؿهط ايٓاظٟ ايصٟ ٖٛ َؿٝطٔ أق٬ً

ايؿهط امل٪اَطاتٞ تعزاز عٓس َؿهطٟ ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ , سٝح لس قُس 

سػٓني ٖٝهٌ يف كتًـ نتابات٘ ٜؿري إىل امل٪اَط٠ ايعامل١ٝ اييت تعطض هلا 

ا زاخ١ًٝ َػ٪ٚي١ٝ امل٪اَط٠ ٖصٙ ع٢ً َؿطٚع ايك١َٝٛ ايعطب١ٝ , ٚوٌُ أططاًؾ

ْعع١  ٞايػازات , سٝح تػط ٛضْغِٗ ايط٥ٝؼ املكطٟ ايػابل قُس أضأ

                                                           
, 3طعثس اٌى٘اب ادلؽًنٌ , اٌظهُىُٔح وإٌاظَح وهناَح اٌراضَد ,زاض اٌشطوق , ِظط , 1

 , اٌفظً اٌصاٌس . 9111
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تكؿ١ٝ اؿػابات ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ ٚايؿدك١ٝ ناييت بني ٖٝهٌ ٚايػازات 

تٓش١ٝ ٖٝهٌ َٔ ض٥اغ١ ؼطٜط دطٜس٠ ا٭ٖطاّ املكط١ٜ بأَط َٔ _َج٬

ٞ , أٟ ايرتاؾل ٚتتذ٢ً يف ؼٌٜٛ ٖصا ا٭َط إىل طابع َ٪اَطات _ايػازات

َتآَط أٚ َؿاضى يف امل٪اَط٠  ٕ نٌ كايـ ٜتشٍٛ إَا إىلإبامل٪اَط٠ , سٝح 

 43194ايهرب٣ . ٜٚؿري غعس ايسٜٔ ايؿاشيٞ يف َصنطات٘ سٍٛ سطب أنتٛبط 

ايصٟ قاّ بإْٗا٤ َٗاّ غعس ايسٜٔ ايؿاشيٞ يف _إىل املػ٪ٚي١ٝ املباؾط٠ يًػازات

ٕ إتٝذ١ٝ أُٖٗا ثػط٠ ايسٜؿطغٛاض . ؾيف عس٠ أخطا٤ إغرتا _خهِ اؿطب 

ٕ ع١ًُٝ قٓع إٞ ؾٗاز٠ تاضى١ٝ ق١ُٝ , ؾايؿاشي ناْت ٬َسعات ايؿطٜل

ايؿسا٤ ايصٟ متجٌ يف ايػازات ٚ ؾٝطٓت٘ يف َصنطات ايؿطٜل ٖٞ  ـنب

عٝٓٗا َٓتٛز ؾهط َ٪اَطاتٞ , ؾبػض ايٓعط عٔ ا٭خطا٤ اٱغرتاتٝذ١ٝ 

املطتهب١ اييت غريت خط غري فطٜات اؿطب ٚ اييت ميهٔ إٔ وٌُ ايػازات 

ٝٶَػ٪ٚيٝتٗا , ؾٌٗ نإ ايؿطٜل اي َٶا اْٗٝاضٶؿاشيٞ ٜتٛقع ؾعً ا يًذٝـ ا تا

اٱغطا٥ًٝٞ إشا َا طبكت خطت٘ ! ٖصا إشا أخصْا يف اؿػبإ اؾػط اؾٟٛ 

املباؾط ايصٟ قاَت ب٘ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ يسعِ إغطا٥ٌٝ . ٚتعٌُ 

ؼٌُٝ عس٠ ق٣ٛ عطب١ٝ َػ٪ٚي١ٝ ايتٛاط٪ نس َؿطٚع  ع٢ًغطزٜات أخط٣ 

ٚتطنع نٌ دٗسٖا ع٢ً ع١ًُٝ نؿـ امل٪اَط٠ ٖصٙ .  ,ايٛسس٠ ايعطب١ٝ ٖصا

إٕ ايطابع امل٪اَطاتٞ ٚقاٚي١ ؼٌُٝ نٌ املػ٪ٚي١ٝ يططف قسز أٚ د١ٗ 

َع١ٓٝ ٖٞ ْتاز ايػطزٜات امل٪اَطات١ٝ اييت َٔ ؾس٠ نجطتٗا يف ثكاؾتٓا ٫ 

 ا . فاٍ يصنطٖا ٖٓا سكطٶ

                                                           
ؼعس اٌسَٓ اٌشاشيل ,ِصوطاخ حطب أورىتط , زاض اٌثحىز اٌشطق األوؼظ األِطَىُح , 1

 . 9113, 9ؼاْ فطأؽُؽىى ,ط
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ّ , إٔ ١ٓ4391 ٚ قس نإ يًطابع ايتؿا٥ُٞ ايصٟ ظٗط عكب ايٓهػ١ ايهرب٣ غ

أْتر يٓا تٓعريات غٝاغ١ٝ ٫ تٗسف إىل إهاز سًٍٛ أٚ اغتؿطاف يًُػتكبٌ . 

اييت بسا إٔ ٫ كطز _بٌ إٕ نٌ ُٖٗا نإ ؼٌُٝ َػ٪ٚي١ٝ اهلعمي١ 

ا١ُٝ٥ إىل إىل ططف َعني بٗسف ترب١٥ ططف آخط . ٚقس قازت ٖصٙ ايتؿ_َٓٗا

ع٠ لسٖا يف ايػطزٜات ايعس١َٝ ايػٝاغ١ٝ ايعطب١ٝ اييت مستٗا املُٝ ٠ْؿأ

ٍ امل٪اَط٠ ايٝٗٛز١ٜ ايهرب٣ امل٪اَطات١ٝ اييت تتُشٛض أغًبٝتٗا املطًك١ سٛ

 املاغ١ْٝٛ ,ايك١ْٝٛٝٗ ...(.   )
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 خصائص العقلية املؤامراتية أعراض و -1

( ٖٓا ايعٛاٖط ٚاـكا٥ل ا٭ٚي١ٝ Les symptômesْككس با٭عطاض )

إْتاز ْعط١ٜ ا ٫غتعُاٍ ٦َٝٗٚٶ يًعكٌ امل٪اَطاتٞ اييت ػعٌ َٓ٘ عك٬ً

ايػٝاغ١ٝ ْتاز ٖصٙ , سٝح تػسٚ ايطبٝع١ امل٪اَطات١ٝ يٮؾهاض امل٪اَط٠

ْٞ غأتٓاٍٚ املعاٖط ٚاـكا٥ل ايعا١َ اييت تتذػس ؾٝٗا . أٟ إا٭عطاض

يعكٌ املؿهط ببعسٙ ايتاضىٞ ٚايػٝاغٞ يٝؼ ؾكط ْعط١ٜ امل٪اَط٠ زاخٌ ا

نشاي١ ؾطز١ٜ أٚ ظاٖط٠ تاضى١ٝ قسز٠ بٌ نؿطٚط ن١ًٝ يتؿهٌ ايؿهط 

امل٪اَطاتٞ , أٟ ميهٓٓا اعتباضٖا نأزٚات إْتاز زاخٌ املكٓع املدكل ٱْتاز 

ا َٔ زضاغ١ ايؿهط امل٪اَطاتٞ . غأعٌُ ع٢ً تؿدٝل ْعط١ٜ امل٪اَط٠ اْط٬ًق

ايعكٌ املؿهط ايصٟ ٜػتعًُٗا , ٚشيو ٭ٕ ايؿهط امل٪اَطاتٞ ٖٛ ب١ٝٓ تؿهري 

قا١ُ٥ عس شاتٗا َتذػس٠ يف عس٠ َباز٨ ٚقٛاْني ٱْتاز ٚاغتعُاٍ ٖصا ايٓٛع 

َٔ ايؿهط , أٟ أْٓا غٓهٕٛ أَاّ منٛشز َعطيف)بطازٜػِ( َتُاٜع ٖٚصا ايتُاٜع 

ا )أٟ ا َاْعٶمل٪اَطاتٞ ٚتعطٜؿ٘ تعطًٜؿٖٛ َا غٝتٝح يٓا ؼسٜس طبٝع١ ايعكٌ ا

دعً٘ ب١ٝٓ ؾهط١ٜ َتُاٜع٠(, مما ٜػٌٗ عًٝٓا َعطؾ١ ططٜك١ عٌُ ايعكٌ 

 امل٪اَطاتٞ .
ببػاط١ ايع١ًُٝ ٖٓا ٖٞ ع١ًُٝ تؿهٝو ايعكٌ امل٪اَطاتٞ يؿشل َهْٛات٘  

أْٗا يصيو غأقّٛ بٛنع عس٠ َباز٨ أض٣  َٚباز٥٘ ايعا١َ اييت ٜكّٛ عًٝٗا ,

ـ يٓا ساٍ ايعكٌ امل٪اَطاتٞ , سٝح تؿهٌ ٖصٙ املباز٨ املهْٛات ميهٔ إٔ تك

املعطؾ١ٝ يًعكٌ امل٪اَطاتٞ . ع١ًُٝ ايتؿهٝو ٖصٙ يٝػت تٓؿس تؿهٝو ايهٌ 

إىل أدعا٥٘ ٚيهٓٗا تؿهٝو عطنٞ , مبع٢ٓ أْٞ غأساٍٚ إٔ أٚنح قسزات 

١ٝ ٚططم ايتؿهري امل٪اَطاتٞ ايُٓط١ٝ اييت ػعٌ َٔ ايعكٌ امل٪اَطاتٞ بٓ
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ٕ ٖصٙ املهْٛات تػسٚ ٚغا٥ً٘ اييت ؼسز ططٜك١ ؾهط١ٜ قا١ُ٥ بصاتٗا , سٝح إ

 عًُ٘ ٚطبٝعت٘ ْٚٗذ٘ يف قطا٠٤ ايٛاقع ٚايتاضٜذ ٚاغتؿطاف املػتكبٌ . 

ٕ ايعٛاضض ا عٔ ايعك١ْٝ٬ ايػ١ًُٝ, ؾإإشا نإ ايعكٌ امل٪اَطاتٞ ميجٌ امطاًؾ

١ َطن١ٝ , أٟ اييت تعتعّ ٖصٙ ايسضاغ١ ؾشكٗا غتعترب َجٌ عٛاضض ساي

اهلصٜإ  إٕاملعاٖط ٚا٭عطاض اييت ػػس ٖصٙ اؿاي١ املطن١ٝ . َجًُا ْكٍٛ 

ٕ ا٭عطاض اييت طض ايعٖاميط ع٢ً غبٌٝ املجاٍ, ؾإٚايٓػٝإ أعطاض َ

 :ض ايعكٌ امل٪اَطاتٞاغٓتٓاٚهلا ٖٓا بايسضاغ١ متجٌ أعط

 ٖٛؽ ايتكٓٝـ 

بُٓط١ٝ ظاٖط٠ إىل تكٓٝـ ايعٛاٖط ٚؾل َٓعٛض  ٜتذ٘ ايؿهط امل٪اَطاتٞ

َعني. ٖصا ايتكٓٝـ ٫ ٜتِ بػطض ايتٓعِٝ ٚايتبٜٛب, بٌ ٖٛ تكٓٝـ 

يػطض َعني ,ٖٛ تكٓٝـ يٝؼ ْاتر عٔ امل٬سع١ ٚايتسبط ٚايبشح ايبعسٟ, 

ٕ ايؿهط امل٪اَطاتٞ ٫ ا. سٝح إبٌ ٖٛ تكٓٝـ قبًٞ يف قٛايب فٗع٠ َػبًك

َٔ ايعاٖط٠ بكسض َا واٍٚ إٔ ٜكشِ ايعٛاٖط يف ٜٗتِ بايبشح عٔ اؿكٝك١ 

١ اييت ٜػًِ بٗا ايعكٌ ٝقٛايب٘ اؾاٖع٠, يتطابل ٖصٙ ايعٛاٖط اؿكٝك

ا , ع١ًُٝ إقساض سهِ ْٚتٝذ١ داٖع٠ َػبًك زا . إْٓا بكسامل٪اَطاتٞ َػبًك

مت قًب آي١ٝ  تبشح عٔ ظٛاٖط ٚ أسساخ َع١ٓٝ يتسعِ بٗا َكساقٝتٗا . يكس

ٝٶٝح إايبشح ايعًُٞ ع ا ٜٚتِ ايبشح عٔ اؿذر ٕ ايٓتٝذ١ تؿرتض قبً

ٜٶ ا , ٖٚٓا َهُٔ امطاف ايعكٌ امل٪اَطاتٞ ٖٚٛغٝت٘ . سٝح ٚاملربضات بعس

تتشٍٛ ع١ًُٝ ايتكٓٝـ ٖصٙ إىل ٖٛغ١ٝ َطن١ٝ ػعٌ َٔ نٌ َؿهط 

ْ٘ ٯخطٜٔ يف ؾطم أٚ َصاٖب َع١ٓٝ , إا بتكٓٝـ ابايعك١ًٝ امل٪اَطات١ٝ َٗٛٚغٶ

ا ع٢ً َكٝاؽ اـري ٚايؿط . ٘ قطا٠٤ ايعاٖط٠ املع١ٓٝ قٝاغٶتكٓٝـ ٜككس َٓ
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ٖصا اهلٛؽ يًتكٓٝـ ايػطشٞ وًٝٓا يكطا٠٤ َٛد١ٗ يًشازث١, أٟ إٔ 

ا, ايعك١ًٝ امل٪اَطات١ٝ تٛد٘ نٌ َا ٜكابًٗا يتطابك٘ ع٢ً َا تعتكسٙ قٛابٶ

 ٖٚصا ايتٛدٝ٘ اهلٛغٞ ٖٛ عٝٓ٘ ايعاٌَ ايط٥ٝػٞ يف ٬َٝز ِٖٚ امل٪اَط٠.

يف ايرتاخ ايؿكٗٞ اٱغ٬َٞ  ٫ؾتا بؿهٌ ٖٛؽ ايتكٓٝـ ٖصا ظاٖطٶ٬ْسغ 

سٝح ٜعُس نٌ ؾكٝ٘ إىل ٚقِ خكَٛ٘ بتِٗ عرب تكٓٝؿِٗ يف ؾطم 

أٚ كتًؿ١ , ٚلس أبطظ َجاٍ ع٢ً شيو تكٓٝـ املًٌ ٚايٓشٌ يًؿٗطغتاْٞ 

 , سٝح إٕ بعض ايؿطم قٓؿت ع٢ً أْٗا ؾطمايؿطم بني ايؿطم يًبػسازٟ 

ا بايؿطق١ ايٓاد١ٝ , قٝاغٶناي١ )َع َطاعا٠ ا٫خت٬ف يف زضد١ ايه٬ي١ ( 

ٝٶٚبايتايٞ ؾإ ا بايه٬ي١ ٕ نٌ َٔ ٜكٓـ يف تًو ايؿطم املٛق١َٛ قبً

 غٝٛقِ ٖٛ ْؿػ٘ بأْ٘ ناٍ أٚ َهٌ . 

ايتكٓٝـ يف ايرتاخ اٱغ٬َٞ يٝؼ آي١ٝ َٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ عس شاتٗا , بٌ ٖٛ 

ٝح ْ٘ آي١ٝ يؿكٌ ا٭ْا عٔ ايػري ٚتٛنط َِٓٗ . إ١ ٫تٗاّ اـكِ ٚايتشصٜآيٝ

ْ٘ نإ ؿس نبري َٓٗر ؾكٌ ايؿطق١ ايٓاد١ٝ اؿسٚز ايؿاق١ً بُٝٓٗا . إ

عٔ ؾطم ايبػٞ ٚايػٞ ,ٖصا ايتكٓٝـ ايصٟ لسٙ يف ايجكاؾ١ ايعامل١ املتُج١ً يف 

ايهتب ايؿك١ٝٗ ٚايتاضى١ٝ اْتكٌ إىل ايجكاؾ١ ايؿعب١ٜٛ عرب ايكطٕٚ يٝتشٍٛ 

آي١ يعكاب ْطدػ١ٝ ا٭ْا . تتذػس ٖصٙ اٯي١ٝ يف كتًـ ايتِٗ اييت  إىل

١ ٚايؿعٛب١ٝ ا , ؾُؿاِٖٝ اـٛاضز ٚايػب٦ٝؼٛيت إىل غباب َٚٓكك١ ٫سًك

نًٗا إىل تكٓٝؿات غٝاغ١ٝ ٚز١ٜٝٓ َٛد١ٗ ,  سٝح  ٚغريٖا َٔ ايؿطم ؼبٛ

ٖصٙ ٕ ٟٛ ضَع١ٜ ايؿطم ايهاي١ امله١ً . إمتجٌ ع٢ً َػت٣ٛ املدٝاٍ ايؿعب

خاضز فاٍ ايصات ىل اعتباضٙ ٟ إايتكٓٝؿات ؼٌٝ املٓتػب بٗا إىل ايه٬ٍ أ

ٕ ايكطاع بني املصاٖب اٱغ١َٝ٬ املدتًؿ١ ٫ ىًٛ َٔ ٚسكٝكتٗا . سٝح إ
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اغتعُاٍ هلصا ايتكٓٝـ اهلٛغٞ , ايػ١ٓ ٜكٓؿٕٛ ايؿٝع١ بطاؾه١ ٚايؿٝع١ 

بٛضٜني ٚا٭ؾاعط٠ ٜكٓؿٕٛ ايػ١ٓ بٓٛاقب , ايػًؿٕٝٛ ٜكٓؿٕٛ املتكٛؾ١ بايك

ٜكٓؿٕٛ ايػًؿٝني بايٖٛابٝني , ٚايػًؿٝني ايصٟ ٜ٪ٜسٕٚ ايعٓـ ايجٛضٟ 

سخ١ًٝ أٚ وطَٕٛ اـطٚز ع٢ً ايػًط١ بامل ٜٔكٓؿٕٛ ايػًؿٝني ايصٜ

 ٕ ٜكٓؿٕٛ ا٭ٚيني باـٛاضز ٖٚهصا .اؾا١َٝ , ٖٚ٪٤٫ اٯخطٚ

تٗا ٜػسٚ سكٌ ايتكٓٝـ ايعكسٟ ٚايػٝاغٞ يف اٱغ٬ّ ساي١ َطن١ٝ بصا

ٝٶٚامطاًؾ بعس ايعكٌ اٱغ٬َٞ عٔ اٱْتاز ايعًُٞ يتشكطٙ يف ا ٜا َٓٗذ

ساي١ َٔ ؼٌٜٛ َٓٗر َٔ َٓاٖر ايسضاغ١  ّع١ًُٝ ايرتاؾل بايتِٗ , إْٓا أَا

 ايع١ًُٝ إىل ٖٛؽ َطنٞ !

  ٖٛؽ املطنع١ٜ 

َٔ أِٖ أعطاض ايؿهط امل٪اَطاتٞ , ٖٛ إٔ ٜؿعط ايططف املؿرتض إٔ ٜهٕٛ 

بأْ٘ َطنع ايٛدٛز , ْٚكط١ ثكٌ ا٫ٖتُاّ . إٕ ٖصا ايؿعٛض ا عًٝ٘ َتآَطٶ

ّٕ دٖٛط اٖتُاّ اٯخط َٛد٘ إباملطنع١ٜ ٜ ىل ٖصا املطنع , عٝح تسخٌ عين أ

طات١ٝ تعُس إىل َطنع٠ امل٪اَط٠ نُٔ زا٥ط٠ املُهٔ . مبع٢ٓ إٔ ايعك١ًٝ امل٪اَ

امل٪اَط٠  بٗصا دعٌ تػٛؽح ٝ, ع_ثط ايؿعٛض باملطنع١ٜأٚ إْٗا تٓؿأ إ_ْؿػٗا 

ٓٶأَطٶ ٝٶا ممه ُٶا ٚاق , ناؾ١ا تٛد٘ ي٘ ا٭ْعاض ا , َٔ َٓطًل إٔ املطنعٟ زا٥

ا , مما هعٌ َٔ ؾٝػسٚ بٗصا استُاٍ ٚدٛز ططف شٚ إضاز٠ غ١٦ٝ َطتؿعٶ

 ا . استُاٍ ٚدٛز امل٪اَط٠ نبريٶ

 َػٛغاتٗاإٕ ا٫ْط٬م َٔ ؾهط٠ إٔ ايكطاع ٖٛ دٖٛط ايٛدٛز , ٖٚٞ ؾهط٠ هلا 

ناؾ١ إىل ايرتنٝع ع٢ً َطنع١ٜ ايٛدٛز , ٜعين إٔ ٖصا املطنع ايٛاقع١ٝ . إ

غٝهٕٛ أَاّ خطط َكاحل أططاف أخط٣ تطٜس إٔ تػتٛيٞ ع٢ً َهاغب٘ أٚ إٔ 
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ؼٝسٙ . ٚبٗصا ٜكبح ايعكٌ امل٪اَطاتٞ ايصٟ ٜٓعط يٓؿػ٘ ع٢ً أْ٘ َطنع 

. نٌ َٔ ٜطٜس إٔ وٝسٙ عٔ َطنعٜت٘ ا بتٛقع ٚاغتؿطافايٛدٛز , َٗٛٚغٶ

ايع١ًُٝ تتٛيس مج١ً َٔ ايؿطنٝات , اييت قس تتشٍٛ إىل قٓاعات إشا  ٖٙصٚإثط 

ٖصا تٓؿأ ثط . إتسعِ بعض َػًُات تًو ايؿطنٝاتَا ناْت ايعطٚف 

يٝؼ _ًُ٪اَط٠ َطنع ٚأططاف ٕ يف نٌ ْعط١ٜ ي. سٝح إْعطٜات يًُ٪اَط٠

ٕ اٯخط ناْت َها١ْ ٖصا املطنع ٖاَؿ١ٝ ,ؾإ. ست٢ ٚإٕ _ٖاَـَطنع ٚ

ٜعُس  _أٚ ضمبا زاخً٘ )ؾطن١ٝ ايطابٛض اـاَؼ(_ز ٖصا املطنع املٛدٛز خاض

 ٖصَٙط ع٢ً ٖصا املطنع ٚقاٚي١ إؿام ايهطض ب٘ . ٚإشا َا ؼككت إىل ايتآ

َط اٯخط , ؾإْٓا أَاّ ب١ٝٓ َتها١ًَ , أٟ َطنع٠ ايصات ٚايطٖاب َٔ تآ١ايكٓاع

 يتؿهٌ ْعط١ٜ يًُ٪اَط٠ .
  ايػبب١ٝ 

املباز٨ ايعك١ْٝ٬ اييت تؿرتض إٔ يهٌ ع١ً َعًٍٛ , أٟ َبسأ ايػبب١ٝ ٖٛ أسس 

إٕ نٌ ؾ٤ٞ َٛدٛز ي٘ غبب أٚدسٙ . ٜكّٛ ايتٝاض ايعك٬ْٞ نً٘ ع٢ً ٖصا 

املبسأ , إناؾ١ إىل َبسأ اهل١ٜٛ ٚعسّ ايتٓاقض ٚايجايح املطؾٛع . سٝح تؿهٌ 

ايػبب١ٝ ايكإْٛ ايعاّ ايصٟ ٜكطأ َٔ خ٬ي٘ ايعك٬ْٕٝٛ ع٬ق١ ا٭ؾٝا٤ 

 ٗا ٚع٬قتِٗ بايعامل .ببعه

لًٝعٟ زٜؿٝس ّٖٝٛ أِٖ ممجًٞ تٝاض ايتذطٜب١ٝ يف ايكطٕ ٚد٘ ايؿًٝػٛف اٱ

ا إىل ايعك١ْٝ٬ , ٚشيو عرب قاٚيت٘ ٖسّ َبسأ ا خطريٶايجأَ عؿط ْكسٶ

 ايػبب١ٝ ايصٟ تكّٛ عًٝ٘ ايعك١ْٝ٬ . ؾاعترب إٔ ايػبب١ٝ اييت ْعتربٖا َبسًأ

ٝٶ ٝٶ اعكً ١ َا ٖٛ إ٫ ْتاز تِٖٛ ْاتر عٔ تتهطض ا٭سساخ نٓٛع َٔ املػًُ اقبً

ٕ َبسأ ايػبب١ٝ ١ًُٝ اييت ٜطًل عًٝٗا ايعك٬ْٝٛمس٢ ّٖٝٛ ٖصٙ ايع .
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, أٟ إٔ ا٭ؾهاض تتابع يف غًػ١ً تُٖٛٓا بٛدٛز َبسأ غبب١ٝ 4بتساعٞ ا٭ؾهاض

قبًٞ , يف سني أْٗا عباض٠ عٔ فُٛع١ َٔ املعطٝات اييت ْتًكاٖا َٔ 

ك١ًٝ ٛاغط١ امل٬سع١. بايتايٞ ؾ٬ تٛدس َباز٨ قب١ًٝ عقٝطٓا اـاضدٞ ب

, بٌ إٕ ايعك١ْٝ٬ شاتٗا َا ٖٞ إ٫ تػ١ُٝ غابك١ عٔ امل٬سع١ ٚايتذطب١

جملُٛع١ َٔ ايعًُٝات ايبعس١ٜ اييت ٜؿطظٖا قٝطٓا اـاضدٞ . بٗصا ضؾض 

إٔ املعطؾ١ , ٚقطض ت يًعكٌ أٚ يًُٝتاؾٝعٜكاّٖٝٛ نٌ َعطؾ١ قب١ًٝ غٛا٤ ْػب

. قس ٜعٗط يٓا َٔ 2ٖا ايعامل احملػٛؽ ٫ٚ تتِ إ٫ بعس اغتكطا٤ ايٛاقع َكسض

, إ٫ أْ٘ عك١ْٝ٬ تٗاؾت َباز٨ ٖصٙ ا٭خري٠ٖصا ايٓكس اي٬شع ٚاي٬ؾت يً

بايطغِ َٔ داشب١ٝ ٚنطا٠ٚ ْكس ّٖٝٛ ملبسأ ايػبب١ٝ ايعك١ْٝ٬, بكٞ ٖصا 

ُٶا٭خري عٓكطٶ  غتعٗط بعس ْػا١ْٝ اييتا يف نٌ املعطؾ١ ايع١ًُٝ اٱا َٗ

ّٝت٘ اييت ٚإّٖٝٛ,  ٕ ناْت ع١ًُٝ ايؿو يف َبسأ ايػبب١ٝ ٖصا غتدًدٌ ٜكٝٓ

سٝح غتكٛز إىل تبًٛض َؿّٗٛ يًػبب١ٝ أنجط  ,ايًٓكاف غابًك ١مل تهٔ قابً

إْتاد١ٝ َٔ ايٓاس١ٝ ايع١ًُٝ ٚأنجط َٛا١َ٤ يف ع١ًُٝ اغتهؿاف غبٌ 

١ُ قب١ًٝ بٌ اؿكٝك١ ايٛاقع١ٝ, سٝح غٝكبٌ َبسأ ايػبب١ٝ يٝؼ نُػً

 نُرب١ٖٓ اؾرتان١ٝ يًبشح ايعًُٞ . 

ٜعترب َبسأ ايػبب١ٝ أِٖ َك٫ٛت ايعكٌ امل٪اَطاتٞ , ؾٗٛ اؿذ١ شات ايطابع 

اغتٓتاداتِٗ  يتػٜٛؼايعك٬ْٞ ايصٟ ٜتشذر ب٘ زعا٠ ايؿهط امل٪اَطاتٞ 

ٚتٓعرياتِٗ . إٕ قطا٠٤ امل٪اَطاتٝني يًعامل ٖٞ قطا٠٤ غبب١ٝ , َػاي١ٝ يف 

                                                           
-زفُس ُ٘ىَ ,ِثحس يف اٌفهاِح اٌثشطَح , ذطمجح ِىؼً و٘ثح ,زاض اٌفاضايب ,تًنوخ1

 91, ص9114, 1ٌثٕاْ , ط
 33شطَح , صزفُس ُ٘ىَ ,ِثحس يف اٌفهاِح اٌث9
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ْٗا قطا٠٤ َٗٛٚغ١ مببسأ ايػبب١ٝ , سٝح ٜتشٛض َبسأ ايػبب١ٝ َٔ إ .ٗاتغببٝ

َكٛي١ َٔ َك٫ٛت املٓٗر إىل املبسأ ايكبًٞ اي٬َؿطٚط يًُٓٗر .عٓس 

 امل٪اَطاتٝني َبسأ ايػبب١ٝ ٖٛ شات٘ َبسأ ْٚتٝذ١, ٖٚٓا ٜكع اٱؾهاٍ !

ا ايُٓٛشز ايػبيب املٓعطٜٔ احملسثني يٓعط١ٜ امل٪اَط٠ ٜػتدسَٕٛ أٜهٶ

 ايٓٝاتٚايصٟ ٜكشُٕٛ ؾٝ٘ خًػ١ َػ١ًُ  ايهطٚضٟ يتتابع ايعًٌ ٚايٓتا٥ر ,

اـؿ١ٝ .عرب ايكٝاّ بطبط سٛازخ تبسٚ َتباعس٠ ,ٚعرب عك١ًٓ  تؿاع٬تٗا يف 

تكّٛ ْعط١ٜ امل٪اَط٠ بإقكا٤ نٌ قسؾ١ يف ايتاضٜذ أٚ يف ايعاٌَ  يٛس١ عامل١ٝ,

 .4كًٝل ايتعكٝس يف ايتػًػ٬ت ايبػٝط١ا٫دتُاعٞ , ٚيف َكابٌ شيو ٜتِ ت

تعٗط ايتؿػريات ايػبب١ٝ يف ؾهٌ عكا٥س ؾعب١ٜٛ َجٌ ضَٛظ ايتؿا٩ّ ٚايؿط , 

ا يًُٛت , ا يًؿ٪ّ , ٚايػطاب ضَعٶؾايب١َٛ يف املدٝاٍ ايؿعيب ايعطبٞ متجٌ ضَعٶ

ٖٚصٙ ايطَع١ٜ شاتٗا اييت ْؿأت عٔ ع١ًُٝ تؿػريات غبب١ٝ غطش١ٝ ٭سساخ 

 رب ايتٛاضخ ايجكايف يتؿهٌ املدٝاٍ اؾُعٞ .َع١ٓٝ تٓتكٌ ع

إٔ ١ٝ يتعا١َٝٓ ا٭سساخ سٝح ٜط٣ : ٜٚٓتكس ْٝتؿ٘ إنؿا٤ ايتؿػريات ايػبب 

بإٔ نٌ َا ٜطز َتعآَا ميت بك١ً يبعه٘ ايبعض .  اغا٥سٶ آٖايو اعتكازٶ

, إشٕ ! يهٔ ٖٓايو  ِضبٓا يف َهإ بعٝس , ٚيف شيو ايٛقت مًِ بٗاميٛت أق

ا َٔ أقطبا٥ٓا ايصٜٔ ميٛتٕٛ ٫ٚ مًِ بِٗ . نصيو ٖٛ ايؿإٔ ا نبريٶعسزٶ

بايٓػب١ يطناب غؿ١ٓٝ ْصضٚا ْصٚضا , ثِ غطقت ايػؿ١ٓٝ ,َٚٔ بعسٖا هس 

ا ٚنعٗا ايصٜٔ ًٖهٛا . ؾدل ميٛت , ب١َٛ تٓعل ايٓاؽ يف املعبس ْصٚضٶ

,ٚغاع١ تتٛقـ , نٌ شيو يف غاع١ قسز٠ َٔ ايًٌٝ :أ٫ ٜٓبػٞ إٔ تٛدس 
                                                           
1 Pierre-André Taguieff , Court traité de complotologie, mille et 

une nuits ,France , 9113 ,p 91 
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ق١ اؿ١ُُٝ َع ايطبٝع١ ,نُا ٬ ٖصٙ ا٭سساخ ؟ إٕ َجٌ ٖصٙ ايعق١ً بني

ا با٫ضتٝاح ع٢ً اٱْػإ . ٜعٗط ٖصا ايٓٛع ٜتكٛضٖا ٖصا اؿسؽ تسخٌ ؾعٛضٶ

ا يس٣ عسز َٔ امل٪ضخني ٚزاضغٞ َٔ ا٫تكاز اـطايف يف ؾهٌ أنجط تٗصٜبٶ

فاْٞ ا َٔ نٌ ظاٖط٠ ػاٚظ ا خاقٶاؿهاضات , أٚي٦و ايصٜٔ ٜبسٕٚ ْؿٛضٶ

 . 4تعر بٗا سٝا٠ ا٭ؾطاز ٚايؿعٛب

 Sergeٜٛنح عامل ا٫دتُاع ايؿطْػٞ شٚ ا٭قٌ ايطَٚاْٞ غريز َٛغهٛيف) 
Moscoviciٜٶ( إٔ ٖٓايو ؾطًق ا بني َؿّٗٛ ايػبب١ٝ ايعازٟ َٚؿّٗٛ ا دٖٛط

ٕ ايػبب١ٝ ايعاز١ٜ َ٘ زعا٠ ايؿهط امل٪اَطاتٞ , سٝح إايػبب١ٝ نُا ٜػتدس

ذ١ ٜٓتُٝإ إىل ْؿؼ ايعامل , أَا َا ٜػُٝ٘ ايػبب١ٝ ايػبب ٚايٓتٝ إٕتكٍٛ 

اـاضق١ )ايػبب١ٝ امل٪اَطات١ٝ( ؾايػبب ٚايٓتٝذ١ ؾٝٗا ٜٓتُٝإ إىل عاملني 

كتًؿني ,٭ٕ ايػبب وٌٝ إىل اٯخط أٟ إىل ايعسٚ أٚ املتآَط , ٚايٓتٝذ١ 

 .2تٓتُٞ إىل فاٍ ايصات ٚاٍ)مٔ( , أٟ ايططف املتآَط عًٝ٘

ٖصا ا٫مطاف يف َؿّٗٛ ايػبب١ٝ ع٢ً َا مياضغ٘ زعا٠ ايؿهط امل٪اَطاتٞ ٖٛ 

ْؿػ٘ ْؿٞ يًكبٍٛ بعذعِٖ أٚ قكطِٖ عٔ تؿػري ظاٖط٠ َع١ٓٝ , ٖٛ ْؿٞ 

ا عكاب ؾهطٟ تػصٜ٘ ٖصٙ , ٖٛ أٜهٶ9يهٌ قسؾ١ ٫ ميهٔ يؿُِٗٗ إٔ ٜسضنٗا 

ايػبب١ٝ املتهد١ُ َهُْٛ٘ إٔ نٌ َا وسخ يف ٖصا ايعامل َٔ ؾطٚض ٚضا٤ٙ 

                                                           
ٔؽاين ِفطط يف إٔؽأُرٗ : اٌىراب األوي, ذطمجح عٍٍ ِظثاح , ِٕشىضاخ إف.ُٔرشٗ , 1

 991,ص 9119, 1اجلًّ ,تًنوخ ,ط
9 Pierre-André Taguieff , Court traité de complotologie, p94 
3 Jean-Luc Caradeau , la théorie du grand complot mondiale , 

édition trajectoire ,France ,9119, p155  
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أٜازٟ ٚإضازات خؿ١ٝ . ٖصا ايتهدِ يف إضاز٠ املعطؾ١ ٖٛ ْؿػ٘ َٛيس ِٖٚ 

املعطؾ١ ٖصا , سٝح تتشٍٛ ايػبب١ٝ إىل أِٖ أعُس٠ ايعكٌ امل٪اَطاتٞ اييت 

 ١. ميهٓٓا َٔ خ٬هلا قطا٤ت٘ قطا٠٤ َٓكؿ

ُٶإشٕ ايػبب١ٝ امل٪اَطات١ٝ متجٌ خًٝط يف ايعك١ًٝ امل٪اَطات١ٝ , ٚ يف َا  اا آخط َٗ

 ًٜٞ غأػ٘ حملاٚي١ نؿـ عٓاقط أخط٣ َٔ عٛاضض ايؿهط امل٪اَطاتٞ !

  ايٓعط٠ املا١ْٜٛ يًعامل 

 , َاشا أقكس بايٓعط٠ املا١ْٜٛ يًعامل ؟  أ٫ًٚ

 ٖٞ بهٌ بػاط١ ١ٜٛ يًعاملست٢ ٫ تتعكس ا٭َٛض ع٢ً ايكاض٨ ؾايٓعط٠ املاْ

َا بُٓط١ٝ اـري أٚ ايؿط . ؾايٓعط٠ املا١ْٜٛ يًعامل ٫  ؾ٤ٞاؿهِ ع٢ً نٌ 

تعطف َٓعي١ بني املٓعيتني يف ع١ًُٝ اؿهِ اييت متاضغٗا , ؾٗٞ ؼهِ ع٢ً 

ايعٛاٖط أٚ ع٢ً ا٭ؾٝا٤ َٔ خ٬ٍ اْتُا٥ٗا إَا يعامل ايؿط أٚ يعامل اـري , 

ّٕ ْكٓـ يف خا١ْ ايؿط أٚبايتايٞ تهعٓا أَاّ خٝ ٚ يف اضٜٔ ٫ ثايح هلُا ٖٛ أ

ّٝ ٕ َٓع١َٛ ايكِٝ املا١ْٜٛ ا . عٝح إا أٚ ؾطٜطٶطٶخا١ْ اـري , إَا إٔ تهٕٛ خ

 تكّٛ ع٢ً ثٓا٥ٝتني ٫ ثايح هلُا ُٖا اـري ٚايؿط ٚؾكط .

تعُس ايٓعط٠ املا١ْٜٛ يًعامل ع٢ً قٝاؽ ايعاٖط٠ بني سسٜٔ ُٖا اـري ٚايؿط 

ٝٶ, سٝح ٫  ا إىل أقك٢ اؿسٜٔ . إشا خٝاض بُٝٓٗا , سٝح تٛد٘ ايعاٖط٠ تًكا٥

َا تعًل ا٭َط مبشاٚي١ اؿهِ ع٢ً ظاٖطتني كتًؿتني , ٜتِ ايًذ٤ٛ إىل 

ا ا , سٝح ٜػسٚ نٌ َا أيؿٓاٙ خريٶع١ًُٝ َكاض١ْ مبكٝاؽ اـري ٚايؿط أٜهٶ

كٌ ايع١ًُٝ تٓسضز يف آيٝات عٌُ ايع ٖصٙا , ٚنٌ َا ٖٛ غطٜب عٓا ؾطٶ

َٶ ا ع٢ً ؾٝط١ٓ ايططف املتآَط ٚٚقُ٘ امل٪اَطاتٞ باَتٝاظ , ؾٗٞ تعٌُ زٚ
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سٝح تؿهٌ املكاضْات املا١ْٜٛ غبب١ٝ بكؿ١ املتآَط اـؿٞ ايؿطٜط .  بتػٜٛػات

ٖصٙ أسس َباز٨ ايعك١ًٝ امل٪اَطات١ٝ , ٖٚصٙ ايتؿػريات املا١ْٜٛ ٜعٛز أقٛهلا 

 .4ٔ قٖٛاإىل اعتكازات َٚباز٨ مل ٜتُهٔ ايعكٌ اؿساثٞ َ

ُّٓط  ٜعترب اؿهِ املاْٟٛ آي١ قٝاؽ ايعكٌ امل٪اَطاتٞ , ؾٗٛ واٍٚ إٔ ٜ

ايٛدٛز يف تكٓٝؿني اثٓني , إَا اـري ٚإَا ايؿط , إَا َعٓا أٚ عًٝٓا , إَا يف 

ايططف املتآَط أٚ يف ططف املتآَطٜٔ عًِٝٗ . ٖصٙ ايُٓط١ٝ ايػاشد١ اييت 

تتٛغٌ يبعض ايػطزٜات ع٢ً َػت٣ٛ ايجكاؾ١ ايعامل١ تعترب بهاع١ ضا٥ذ١ 

تكاعس ْعط١ٜ  َٚطًٛب١ ع٢ً َػت٣ٛ ايجكاؾ١ ايؿعب١ٜٛ , ٖٚصا َا ٜؿػط

 امل٪اَط٠ بتكاعس اـطاب ايؿعبٟٛ.

  ع٬ق١ ا٭ْا باٯخط 

ع٬ق١ ا٭ْا باٯخط زاخٌ ايعكٌ امل٪اَطاتٞ ٖٞ ع٬ق١ قساّ غري قاب١ً 

١ٜٖٛ أخط٣ , أٟ ٫  يًتكاحل , ؾايعكٌ امل٪اَطاتٞ شات٘ ٜكِٝ ٖٜٛت٘ ع٢ً عسا٤

اَطات١ٝ , إْٗا زٕٚ ١ٜٖٛ تعازٜٗا . ٖصا ٖٛ َٓطل ايعك١ًٝ امل٪ٚدٛز ي١ًٜٛٗ 

( Carl schmittؼسز ايعسٚ ست٢ ؼسز ْؿػٗا , ؾإشا نإ ناضٍ مشٝت )

١ٜ ايػٝاغ١ٝ ٖٛ ؼسٜس ايعسٚ املٓعط ايكاْْٛٞ ا٭ملاْٞ ٜط٣ بإٔ دٖٛط اهلٛ

, ؾإ 2ٕ ايك١ُٝ ايػٝاغ١ٝ عٓس مشٝت تتشس يف ثٓا١ٝ٥ ايعسٚ ٚايكسٜلسٝح إ

ٝٶايعكٌ امل٪اَطاتٞ ٜكّٛ بع١ًُٝ َؿاب١ٗ يهٓٗا ؽ ٜسعٛ إيٝ٘  ا عُاتًـ ْٛع

                                                           
1 Pierre-André Taguieff , Court traité de complotologie, p31 
9C.Schmitt, la notion du politique, Theorie du partisan, Calmnn 

Levy, 1539, p22 
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ناضٍ مشٝت , ؾهاضٍ مشٝت ٜسعٛ إىل ؼسٜس ايعسٚ سػب ايعطؾ١ٝ 

ٚايتاضى١ٝ ايطا١ٖٓ , أٟ إٔ ايعسٚ ٖٛ عسٚ َتػري ,َجًُا ٜكاٍ ٫ قسٜل ٚ ٫ 

عسٚ زا٥ِ يف ايػٝاغ١ٝ . يف سني إٔ ايعكٌ امل٪اَطاتٞ ٜؿرتض َٓع١َٛ 

َٶ ا . إٕ ايعسٚ أٚ اٯخط يف ايؿهط امل٪اَطاتٞ ٖٛ ا ملا مت شنطٙ غابًككايؿ١ متا

شٚ ق٣ٛ ؾاع١ً ع٢ً َس٣ عسٚ منطٞ , عسٚ زا٥ِ , َبسأ قبًٞ , عسٚ ؾطٜط 

ْ٘ ٜػتُط َع ايصات َت٢ ٚدست ,٭ْ٘ َطازف يًصات َجٌ ايعٌ ايتاضٜذ , إ

ْ٘ ايعٛز ا٭بسٟ ٝح ٜعٗط بعسَا ىتؿٞ باغتُطاض , إايصٟ ٬ٜظّ اؾػِ , س

ٝح ٬ٜظّ اٯخط ا٭ْا نعًٗا ايصٟ ٫ تػتطٝع ايتدًل َٓ٘ امل٪اَطاتٞ , س

 َُٗا نؿؿت٘ .

, ٭ْٗا إٕ ع٬ق١ ا٭ْا باٯخط زاخٌ ايؿهط امل٪اَطاتٞ ٖٞ ع٬ق١ قًك١ بايهطٚض٠ 

, سٝح تهتؿـ نٌ ٚاسس٠ عٔ شاتٗا َٔ خ٬ٍ قا١ُ٥ ع٢ً ٖٜٛات َتكاز١َ

  ع٬ق١ تعطفقساَٗا َع ا٭خط٣ . مياضؽ ايؿهط امل٪اَطاتٞ ػاٙ اٯخط ٫

اييت  ٖصٙػاٖ٘ ع١ًُٝ نؿـ . ع١ًُٝ ايهؿـ باملع٢ٓ املتساٍٚ , يهٓ٘ مياضؽ 

تعترب غا١ٜ ايػطزٜات امل٪اَطات١ٝ , سٝح تعُس نٌ ْعط١ٜ َ٪اَطات١ٝ إىل خًل 

 ٖصٙعسٚ اؾرتانٞ شٚ ق٣ٛ َبايؼ ؾٝٗا , عرب آي١ٝ نؿـ َ٪اَطت٘ اـؿ١ٝ . 

عك١ًٝ امل٪اَطات١ٝ املٗٛٚغ١ بع١ًُٝ اؿاي١ تتشٍٛ إىل ٖٛؽ ٚانح َعامل٘ يف اي

ا َٔ ايتٜٓٛط ايهؿـ . ٜرتا٣٤ ٭قشاب ايؿهط امل٪اَطاتٞ أِْٗ  مياضغٕٛ ْٛعٶ

يًعامل ايػاؾٌ عٔ َ٪اَط٠ ايؿط اـؿ١ٝ , ؾٝعُس امل٪اَطاتٞ إىل نؿـ 

ٌٝ إيٝ٘ أْ٘ ؾًٝػٛف ظَاْ٘ , امل٪اَط٠ املدؿ١ٝ عصيك١ ٚثك١ نبرئٜ , ؾٝد

عٓ٘ ا٭ٚا٥ٌ َٚعاقطٜ٘ . ٖصٙ اؿصيك١ اييت ػس  غؿٌ  ْ٘ انتؿـ َاسٝح إ

َٶ تػٜٛػٗا ا يف إساي١ نٌ ؾطٚض ايسْٝا إىل اٯخط امل٪اَطاتٞ , سٝح تتشٍٛ زٚ
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ع١ًُٝ ايهؿـ ٖصٙ إىل ْٛع َٔ املطٗط ايطٚسٞ , َجٌ طكٛؽ ايتطٗري ايسٜين 

اييت متاضغٗا بعض ايسٜاْات , سٝح ٜعُس ايعكٌ امل٪اَطاتٞ إىل تطٗري شات٘ 

 ؼٌُٝ نٌ شْٛب٘ يٰخط ,أٟ يًُتآَط اـؿٞ . عرب 

بٗصا ٬ْسغ إٔ املكاؿ١ بني ا٭ْا ٚاٯخط عٓس زعا٠ امل٪اَط٠ ٖٞ أَط ؾب٘ 

خط , ؾإشا شٖب َػتشٌٝ , ٭ٕ ا٭ْا ْؿػٗا تكِٝ َؿطٚعٝتٗا ع٢ً عسا٠ٚ اٯ

 ٚدٛزٖا .  َػٛؽٕ ا٭ْا شاتٗا تؿكس ايعسٚ املتآَط , ؾإ

ِٖ ١ ايتًؿٝك١ٝ , ايصٜٔ ٜسعٕٛ اْتُا٤ايٓععا َٔ املؿهطٜٔ شٟٚ إٕ نجريٶ

اؿصيك١ , ٜػتػطبٕٛ يًشساث١ ايٓكس١ٜ ٚمياضغٕٛ ايؿهط امل٪اَطاتٞ نٓٛع َٔ 

ضا٥ِٗ اييت تسعٛ يًشٛاض ٚايتػاَح َٔ ايتػًػٌ يٓؿٛؽ َٔ ملاشا تؿؿٌ آ

ػري ا٭َط يٝؼ بتًو ايكعٛب١ ٜطغًٕٛ إيِٝٗ خطاباتِٗ ٚزضٚغِٗ. يهٔ تؿ

ييت مياضغٗا ٖ٪٤٫ ػعًِٗ ٜٓدططٕٛ بك٠ٛ يف ايتٝاض ٕ ا٫ظزٚاد١ٝ اسٝح إ

ٕ نٌ َٔ َٓدطط يف ايؿهط امل٪اَطاتٞ ٪اَطاتٞ , ٚنُا غبل ٚإٔ أؾطت , إامل

ِٖ ْٛاػٗا تًو ؾٗٛ بايهطٚض٠ ىهع ٯيٝات ايعكٌ امل٪اَطاتٞ اييت َٔ أ

 كاب١ً يًُكاؿ١ بني ا٭ْا ٚاٯخط !ايغري ايع٬ق١ ايكًك١ 

  مجاع١ٝ    سا٫ت ؾطز١ٜ ٚسا٫ت 

إٕ املٍٝٛ إىل ايؿهط امل٪اَطاتٞ يٝػت ؾكط َطتبط١ بأٖٛا٤ غٝاغ١ٝ , أٚ 

بتؿػريات ادتُاع١ٝ . بٌ إٕ ا٭َط ٜتعس٣ شيو إىل ع٬ق١ ايؿطز بصات٘ 

ٚع٬قت٘ بأقطاْ٘ . سٝح ٜتػًػٌ ايؿهط امل٪اَطاتٞ يف مجٝع فا٫ت ايع٬قات 

ٕ ايؿطز املٓدطط يف ايعك١ًٝ ١ْٝ َٔ أبػطٗا إىل أعكسٖا . ست٢ إاٱْػا

ا َٔ املٍٝٛ امل٪اَطات١ٝ , امل٪اَطات١ٝ ٜػكط ع٢ً ع٬قت٘ َع شات٘ ْؿػٗا ْٛعٶ
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عني أٚ ا بعٛاٖط َا ٜػ٢ُ اؿػس أٚ ايا بني ا٭ؾطاز ٖٛغٶسٝح لس نجريٶ

ٖٓا ٜؿكس َٔ _املػًِ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ_ٕ ايؿطز امل٪اَطات اـؿ١ٝ , عٝح إ

يكسض يٝشٌ قً٘ امل٪اَطات اـؿ١ٝ . ؾهٌ َكٝب١ كٝاي٘ َؿّٗٛ ايكها٤ ٚا

سسثت بػت١ ٖٞ ْتٝذ١ سػس أٚ إضاز٠ إٜصا٤ خؿ١ٝ , ٚنٌ ؾؿٌ ٖٛ ْتٝذ١ 

َ٪اَط٠ خؿ١ٝ زبطٖا عسٚ َؿرتض . إٕ ْعط٠ ايعادع ٖصٙ عٔ تػٝري ايٛنع , 

ٚغري ايكازض ع٢ً ؼٌُ سكٝك١ َا وكٌ ,ٖٞ ْؿػٗا اييت تٛيس امل٪اَط٠ 

٤ َػهٔ ي٫ّٰ . ٖصا اهلٛؽ هعٌ َٔ ايؿطز ٜكٓع نآي١ٝ زؾاع١ٝ أٚ نسٚا

ْ٘ ٜبعس ا يًُ٪اَطات املتتاي١ٝ . إشات َجاي١ٝ تٓؿكٌ عٔ ٚاقعٗا ٚتهٕٛ ٖسًؾ

ايؿطز عٔ ا٫ٖتُاّ بٛاقع ا٭َٛض , سٝح تٌُٗ نٌ ا٭غباب اؿكٝك١ٝ امل٪ز١ٜ 

يًؿؿٌ أٚ ايٓهػ١ , ٚؼٌُ نًٗا يصات خاضد١ٝ)عسٚ( شٚ ق٣ٛ خؿ١ٝ َسَط٠ , 

٢ً َػت٣ٛ َٝتاؾٝعقٞ َجٌ اهلٛؽ باؿػس ٚايعني ,أٚ ع٢ً املػت٣ٛ إَا ع

ايتؿػريات  ٖصٙا ٚقسض٠ ع٢ً اٱٜصا٤. املًُٛؽ سٝح ميتًو املتآَط ْؿٛشٶ

ْؿكا١َٝ , ٖٚصٙ إسس٣ أنرب َٛبكات هلٛغ١ٝ غٝهٕٛ َٓٗا إٔ تكٓع ١ٜٖٛ اا

ز اهل١ٜٛ ايعطب١ٝ املعاقط٠ اييت ػعًٗا َػتعك١ٝ ع٢ً اٱق٬ح , أٟ اظزٚا

 ايؿدك١ٝ !

ٜٓتكٌ ٖٛؽ امل٪اَط٠ َٔ ا٭ؾطاز إىل اؾُاعات إىل ايهٝاْات ايػٝاغ١ٝ , ٚضمبا 

ٝٶ ا , أٚ إٔ ايع٬ق١ غري ٚانش١ بايؿهٌ ايهايف . يهٔ نإ ٖصا ا٫ْتكاٍ اعتباط

َا ميهٔ اغتٓتاد٘ ٖٛ إٔ ايعك١ًٝ امل٪اَطات١ٝ تعٌُ يف ا٭دعا٤ نُا يف 

ع٢ً َػت٣ٛ ع٬ق١ ايؿطز بصات٘  ايٛدٛز٢ ايبٓٝات ايه١ًٝ ,أٟ أْٗا قازض٠ عً

ٚع٢ً َػت٣ٛ ع٬ق١ ايؿطز بػريٙ ٚع٢ً َػتٜٛات أع٢ً يف ع٬ق١ ايؿطز 

ٕ ايؿهط امل٪اَطاتٞ يٝؼ ع٬ق١ اجملتُعات ببعهٗا ايبعض . إباجملتُع ٚ
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ا بأؾطاز أٚ ظُاعات بٌ ٖٛ ب١ٝٓ عك١ًٝ يف سس شاتٗا قاب١ً ي٬ؾتػاٍ َتعًًك

 ٟ أٚ اؾُاعٞ أٚ أنجط َٔ شيو !غٛا٤ ع٢ً املػت٣ٛ ايؿطز

  اْؿكاّ ايؿدك١ٝ 

ضأٜٓا نٝـ وٌٝ ايؿهط امل٪اَطاتٞ إىل اظزٚاز ايؿدك١ٝ , ٚاٯٕ غأساٍٚ 

 نبط ايع٬ق١ بني اظزٚاز ايؿدك١ٝ ٚايعك١ًٝ امل٪اَطات١ٝ . 

إٕ اظزٚاز ايؿدك١ٝ ٖٞ إسس٣ املعه٬ت ايهرب٣ اييت تٛاد٘ ايعك١ًٝ ايعطب١ٝ 

عامل ا٫دتُاع ض اٱغ٬َٞ مبدتًـ تٛدٗات٘ . ٚقسٚتطٛض ايعكٌ ايػٝاغٞ 

ايعطاقٞ عًٞ ايٛضزٟ َٓذعات ١َُٗ يف زضاغت٘ ٫ظزٚاز ايؿدك١ٝ ا٫دتُاع١ٝ 

ٕ ضنع ؾٝٗا ع٢ً اؾاْب اؾع٥ٞ ١ٝ باغتؿان١ يف أعاثت٘ , اييت ٚإايعطب

املتعًل بايب١٦ٝ ايعطاق١ٝ إ٫ أْ٘ ٜكٌ بٓا إىل اغتٓتادات ؾا١ًَ يًعكٌ ايعطبٞ 

ٕ , ثٓا١ٝ٥ ا٥ٝتاغ٬َٞ ناؾ١ . ٜٚط٣ ايٛضزٟ إٔ ايتاضٜذ ايعطبٞ تتذاشب٘ ثٓٚاٱ

ايبسٚ ٚاؿهط , ٖصإ ايكٓؿإ يهٌ َُٓٗا أخ٬ق٘ َٚٓع١َٛ قُٝ٘ . ؾإشا َا 

ؼٍٛ ايؿطز ايعطبٞ َٔ ب١٦ٝ بس١ٜٚ إىل ب١٦ٝ َتُس١ْ مل وػٔ ا٫ْسَاز ؾٝٗا 

ْٶ , 4ا َعزٚز ايؿدك١ٝ ٚاستؿغ ببعض َٔ قُٝ٘ ايػابك١ اييت ػعٌ َٓ٘ أْػا

 وهِ ع٢ً ايعامل مبكٝاغني ٜٚهٌٝ مبهٝايني .

ٚقس ظازت ايكس١َ اؿهاض١ٜ اييت تًكاٖا ايعطب عٔ استهانِٗ بايعامل  

ايػطبٞ املتشهط َٔ ٖصٙ ا٫ظزٚاد١ٝ , سٝح ػس ايؿطز َِٓٗ وًِ بايتكسّ 

ٝٶ ٓٶؾهً ا . ٚا٭َط ٫ ٜػتكِٝ ٖهصا , بٌ ٖٛ عٝٓ٘ ا ٚمياضؽ بكِٝ ا٭قسَني عً

اظزٚاز ايؿدك١ٝ . ٜهطب ايٛضزٟ أَج١ً ٚاغع١ َٔ ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ ,ؾٝتٗهِ 

                                                           
 11,ص 9113, 1عٍٍ اٌىضزٌ , األذالق :اٌضائع ِٓ ادلىاضز اخلٍمُح , زاض اٌىضاق , ط1
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ع٢ً ٚضع ٖاضٕٚ ايطؾٝس املكابٌ يرتؾ٘ ايهبري ؾٝكؿ٘ باملتُتع بأَط اهلل ,سٝح 

ييت تط٣ٚ عٔ ٚضع ايطؾٝس ٚأْ٘ يف نٌ ي١ًٝ ٜبهٞ اٜػتػطب ايٛضزٟ اؿهاٜات 

اهلل عكب ٚعغ ايٛعاظ ٚقبًٗا ٜعٜٔ فًػ٘ ٖع خكٛض ٦َات  ا َٔخًٛؾ

اؾٛاضٟ َٚسح ايؿعطا٤ ٚايٓسَا٤ اييت ٜػسم عًِٝٗ َٔ ا٭َٛاٍ َٔ ايصٖب ٚ 

 . 4ايؿه١ ٚ ٫ ٜبايٞ 

ٜٓكس عًٞ ايٛضزٟ َٓطل ايٛعغ ايصٟ زأب عًٝ٘ ايؿكٗا٤ , سٝح ػسِٖ 

ق١ٝ ٜٚؿتسٕٚ ىٛؾٕٛ ايٓاؽ َٔ ايسُٖا٤ ٚايعا١َ بايٛعغ ٚاملٛاعغ ا٭خ٬

عًِٝٗ طايبني َِٓٗ اـهٛع يًػًط١ ٚايطنا بٛنعِٗ ايبا٥ؼ , يف سني 

َٶ  ٜػٛغٕٛا , ؾِٗ ٜعإًَٛ اؿهاّ ٚشٟٚ ايػًطإ مبٓطل كايـ متا

ؾِٗ بٗصا هعًٕٛ َٔ ايػًطإ عل أعُاهلِ ٚميسسٕٛ أؾعاهلِ َُٗا بًػت , 

ست٢ قايٛا  باملٛاعغ ٌْ٘ اهلل يف ا٭ضض , ٜٚؿتسٕٚ ع٢ً ايهعٝـ ٚميططٚظ

ٕ اؾ١ٓ يًؿكطا٤ , يف سني ٫ ٜعٗط َِٓٗ ٖصا ايطأٟ أَاّ شٟ غًطإ . ٖصا إ

ا٫ظزٚاز يف املعا١ًَ بني ايكٟٛ ٚايهعٝـ , ٚاْتؿاض َٓطل ايٛعغ ا٭خ٬قٞ 

يف ايرتاخ ايؿكٗٞ نً٘ غاِٖ يف  املجايٞ يف أٚاغط ايعكٌ اٱغ٬َٞ ممج٬ً

نٌ َا تٗٛاٙ ْؿػ٘ َٔ ؾٗٛات  , ايصٟ مياضؽ2اظزٚاز ؾدك١ٝ ايؿطز ايعطبٞ 

, ٜٚهطظ باملٛاعغ  ٚ ًَصات َت٢ تٛاض٣ عٔ ايٓاؽ ٚٚدس إىل شيو غب٬ًٝ

ْ٘ ٜػطم ٜٚعًِ َا ٠ َت٢ ٚدس ْؿػ٘ يف ٚغط أقطاْ٘ . إٚا٭خ٬م اؿُٝس

انطط إىل شيو , ٚعٓس مساع٘ يًٛعغ ٜبهٞ ٚوعٕ ع٢ً ساي٘ ,ٜٚعٝس ايهط٠ 

                                                           
 35عٍٍ اٌىضزٌ , وعاػ اٌؽالعٌن , ص1
 949,ص1559,  9عٍٍ اٌىضزٌ , ِهعٌح اٌعمً اٌثشطٌ , زاض وىفاْ , ٌٕسْ , ط9
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طبع ع٢ً ٖصا ايطبع بؿعٌ َٓطل ايٛعاظ , املط٠ تًٛ ا٭خط٣ ٫ٚ ٜبايٞ , ٭ْ٘ اْ

 َٓطل ايٛعٝس ٚايٛعغ ا٭خ٬قٞ . 

ٜط٣ ايٛضزٟ إٔ ايػٛاز ا٭ععِ يف اجملتُع ايعطبٞ وًُٕٛ باهلذط٠ إىل بًس 

, ٚيهٔ إشا أقُٝت اْتدابات يف  غطبٞ َتطٛض َت٢ أَهٓ٘ إىل شيو غب٬ًٝ

ٞ املٓع١َٛ بًسِٖ ؾػٝكٛتٕٛ ؿطن١ ضدع١ٝ تهطظ باملٛاعغ ٚا٭خ٬م يتشُ

أَاّ ْٛع َٔ ايؿدك١ٝ غري َتذاْػ١ َع  ا٭خ٬ق١ٝ ايكا١ُ٥ . إْٓا بٗصا ؾع٬ً

ْٗا عايك١ بني أَاْٝٗا قازض٠ ع٢ً ايتكسّ إىل ا٭َاّ , إ ْؿػٗا ٖٚٞ غري

ايٛاقع١ٝ ٚكٝاهلا ايٛععٞ املجايٞ , إْٗا يف ساي١ اْعساّ ض١ٜ٩ يًٛاقع , ساي١ 

ٖٚصا َا تؿػطٙ لاح ايػٝاغات  اْعساّ َٓطل , ساي١ عس١َٝ غٝاغ١ٝ ,

ايؿعب١ٜٛ ٚٚعغ ٚعاظ ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥ , إٕ ايػٛاز ا٭ععِ َٔ عٛاّ ا٭١َ 

تبان٢ بعسٖا ؼت عٌٜٛ ٚعغ مياضؽ َا وًٛ ي٘ إشا خ٬ يٓؿػ٘ , ٜٚ

 . ايٛعاظ

ا يف ا ضٖٝبٶاظزٚادٶ يعكٌ ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ ؾٗٞ متاضؽأَا ايؿ١٦ امل٪زؾ١ يف ا

سٝح ٫ تًبح إٔ تٓتٗو نٌ املباز٨ اييت تهطظ بٗا . قس ظٗط  َعٝاض١ٜ اؿهِ ,

ٝٶ ٝٶا يف اؿطنات املػًش١ اييت تتدص َٔ ايسٜٔ َؿطٚعٶٖصا دً ا هلا , ا غٝاغ

إَا تًبؼ يٓؿػٗا ثٛب املؿطٚع١ٝ عرب تػ١ُٝ ْؿػٗا غطٛا مبؿطٚع اٱغ٬ّ 

يٛاقع ايػٝاغٞ أٚ باؾٗاز١ٜ , يف سني أْ٘ َت٢ أسًٝت هلا ايؿطق١ ع٢ً أضض ا

ٛدٝتٗا ٯي١ ًٜسٜٗا ايػا١َٝ اييت تسعٛ هلا ٚسٛيت أنؿطت بهٌ َباز٥

غ٬َٜٛني املٓدططني يف ؾُٔ ْؿام اٱيًتهؿري ٚايتسَري ٚ ايٓؿام , 

 ايسميكطاط١ٝ إىل ز١َٜٛ اؿطنات اؾٗاز١ٜ ٜعٗط ٖصا ايؿؿٌ . 
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بامل٪اَط٠ ,  َػٛؽاظزٚاز ايؿدك١ٝ ٖصا تػصٜ٘ ا٭ؾهاض امل٪اَطات١ٝ , ؾهٌ ؾ٤ٞ 

٠ ايك١ْٝٛٝٗ ٚتاض٠ باملبازض٠ ايعًُا١ْٝ , ٚيف ض٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚتاض٠ باملبازضتاض٠ باملباز

أسٝإ أخط٣ بامل٪اَط٠ ايعامل١ٝ ايهاؾط٠ . ٚاهلٛؽ امل٪اَطاتٞ ٜبًؼ قُت٘ ٖٓا 

سٝح لس عٓس ٖصا ايتٝاض ْؿؼ َا لسٙ عٓس ايٛعاظ ٚضداٍ ايسٜٔ َٔ 

ٛز يًكطٕٚ ايٛغط٢ , َجٌ ايػعٚ ايكًٝيب اغتعُاٍ ملكطًشات تاضى١ٝ تع

ٚغريٖا . ٖٚٓا أتػا٤ٍ ٚأٚد٘ غ٪ايٞ يًكطا٤ , بطبهِ ٌٖ َاظايت زٚي١ يف ايعامل 

تعتعّ ايكٝاّ عطب قًٝب١ٝ ؟ ٌٖ ٜطؾع دٝـ َا يف ايعامل ؾعاض ايكًٝب 

املكسؽ ؟ ٌٖ َاظايت ٖٓايو زٚي١ نرب٣ وطنٗا ْسا٤ بابا ايؿاتٝهإ ؟ إٕ 

هٔ عكٍٛ ايٛعاظ ايباط١ٓ ٚاييت ٜػكطٗا ايٛعاظ َٚٔ ا٭ٖٚاّ اييت تػ

ُٶ ا ؾانًِٗ َٔ شٟٚ ايتدطٜـ ا٭ععِ ع٢ً ايٛاقع يٝكٓعٛا َُٓٗا قٓ

ٓٶ َٓطل ايٛعغ ٖصا ٜٛيس ا ؟ إٕ يًُ٪اَط٠ . ٌٖ تٛقـ ايسٖط بايٛعاظ سٝ

اظزٚاز ؾدك١ٝ ايؿطز املػًِ , ٖٚٛ ٜؿهٌ أنرب تٗسٜس يًجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬ 

غت٬ب١ٝ ؾعٌ اٱغ٬ّ زٜٔ يعامل١ , ٭ْ٘ ميجٌ آي١ٝ اعطؾ١ اع٢ً َػت٣ٛ امل

ا يه١ْٛٓٝ ايؿطز املػًِ اييت مت خطاؾات ٚؾعاضات ٖٛغ١ٝ , ٖٚٛ تٗسٜس أٜهٶ

سؿٖٛا بهِ ٖا٥ٌ َٔ امل٪اَطات اهلٛغ١ٝ اييت دعًت٘ ٜٓعط يًعامل باضتٝاب 

 َطنٞ . 

ٕ , سٝح إ ملجاي١ٝ يًعكٌ امل٪اَطاتٞإٕ ايؿدك١ٝ املعزٚد١ ٖٞ ايؿدك١ٝ ا

ايعكٌ امل٪اَطاتٞ ٜٛيس ايؿدك١ٝ املعزٚد١ ٚايؿدك١ٝ املعزٚد١ تطًب 

اظزٚاز ايؿدك١ٝ وتهٔ ايؿهط  ,ايٓعطٜات امل٪اَطات١ٝ , إُْٗا َتها٬َٕ

 ٌ اظزٚاز ايؿدك١ٝ .تٞ ٚايؿهط امل٪اَطاتٞ ٜتهاثط يف ظامل٪اَطا
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 إؾهاي١ٝ ايتبػٝط ٚايتعكٝس 

عكٝس ايت \ ي١ اغتدساّ آي١ٝ ايتبػٝطَٔ َعاٖط ايؿهط امل٪اَطاتٞ ٖٛ قاٚ

ٕ زعا٠ امل٪اَط٠ واٚيٕٛ تبػٝط املعطٝات نع١ًُٝ َعطؾ١ٝ عهػ١ٝ . سٝح إ

املعكس٠ ٚتؿػريٖا بػبب ٚاسس , َجًُا غبل ٚإٔ أؾطت ي٘ يف َبسأ ايػبب١ٝ 

امل٪اَطات١ٝ . أٚ إِْٗ ٜكَٕٛٛ بتعكٝس ايعاٖط٠ ايٛانش١ ست٢ ٜكشُٛا ؾٝٗا 

١ ٚدٛز امل٪اَط٠ ؾٝٗا . َج٬ واٍٚ قٓاع ْعط١ٜ عٓاقط تهؿٞ ع٢ً إَهاْٝ

امل٪اَط٠ َٚػتًٗهٖٛا إٔ ٜبػطٛا  نٌ ايع٬قات ايسٚي١ٝ ٚايعٛاٖط 

ا٫دتُاع١ٝ ٚايػريٚض٠ ايتاضى١ٝ ٚاؿهاض١ٜ نٓتٝذ١ ملبسأ ٚاسس ٖٛ ق٠ٛ 

ّٝ ط ايعامل يف اـؿا٤ , سٝح لس أمسا٤ املٓع١ُ املاغ١ْٝٛ ٚاؿطن١ خؿ١ٝ تػ

ٗٶاؿغري مل١ ٚاملٓعُات ايسٚي١ٝ ١ٝ ٚايعٛايكْٗٝٛ ا هلا ه١َٝٛ ٚغريٖا َٛد

خؿ١ٝ ٚق٣ٛ َتآَط٠ تعٌُ ع٢ً تٛدٝ٘ ايعامل سػب إضازتٗا.  ا٭نٛا٤ نأٜاٍز

ؿعباتٗا بٗصا ٜػتػين زعا٠ ْعط١ٜ امل٪اَط٠ عٔ نٌ َهاغب ايعًّٛ ٚاملعاضف ٚت

, أ٫ ٖٚٛ امل٪اَط٠ ايعامل١ٝ , ٖصا  قاب١ًٝ ؾعب١ٜٛ , يٝهطظٚا بتؿػري بػٝط شٟ

ايتؿػري ايؿعبٟٛ هس قاب١ًٝ ٚداشب١ٝ يف ا٭ٚاغط ايؿعب١ٜٛ ٚتٝاضات َٔ 

 ايجكاؾ١ ايػطش١ٝ املتعامل١ .

ا آخط َٔ ايكطا٠٤ امل٪اَطات١ٝ , تتُجٌ يف آي١ٝ متاضؽ ايعك١ًٝ امل٪اَطات١ٝ ْٛعٶ

١ . منٝع يف تعكٝس املبػط , شيو عرب ططح تػا٫٩ت تؿهٝه١ٝ ٫ َتٓاٖٝ

, ٖصا 4... ملاشا ٫ ميهٔ إٔ ٜهٕٛاٯزاب امل٪اَطات١ٝ ٚدٛز تػا٤ٍ منطٞ ٖٚٛ : 

ايػ٪اٍ ٖٛ مس١ ممٝع٠ يًؿهط امل٪اَطاتٞ ٚآزاب٘ , سٝح تعُس ايعك١ًٝ 

                                                           
1 Pierre-André Taguieff , Court traité de complotologie, p152 



  
   

>>> 

011 
 

ٝٶ ٝٶامل٪اَطات١ٝ ع٢ً ططح ٖصا ايػ٪اٍ ملٛاد١ٗ اؿكا٥ل املجبت١ بطٖاْ ا أٚ ا أٚ دسي

ٝٶ هٝه١ٝ . ٜسخًٓا ٖصا ايػ٪اٍ يف زٚا١َ ا غًل ْٛع َٔ ايؿًػؿ١ ايتؿعًُ

زٕٚ ؾشل , َٔ َٓطًل إٔ ؾهط١ٜ ,سٝح ٜكبح نٌ تِٖٛ َكبٍٛ  عس١َٝ

ايػ٪اٍ ًٜك٢ بعؿ١ٜٛ ٫ٚ ٜؿشل , ٖٚصا َا تعاضن٘ ايططٜك١ اؾسي١ٝ أٚ 

ايربٖا١ْٝ ايؿًػؿ١ٝ . تٗسف ٖصٙ ايع١ًُٝ إىل تعكٝس ا٭َٛض اييت غبل 

ت ٚٚنٛح ايط١ٜ٩ ,ٖصا ايٛنع تٛنٝشٗا , مما ٜٓؿط ؾٛن٢ يف املعًَٛا

ايؿٛنٟٛ ٖٛ ايصٟ ٜتٝح يًؿهط امل٪اَطاتٞ إٔ ٜتُٛنع ٜٚػطؽ دصٚضٙ يف 

 ايعكٌ املؿهط , يُٝاضؽ ايػعٚ ايؿريٚغٞ هلصا ا٭خري . 

إٕ ع١ًُٝ ايتبػٝط ٚايتعكٝس ٚاملٓاٚض٠ بُٝٓٗا ُٖا َكٛيتإ َٓٗذٝتإ يف 

١ تػُح يًؿهط ايؿهط امل٪اَطاتٞ , ٖسؾُٗا ٖٛ خًل ساي١ ؾٛن٢ َبس٥ٝ

امل٪اَطاتٞ بإخؿا٤ عسَٝت٘ ٚمتهٓ٘ َٔ ؼكٌٝ َكبٛي١ٝ يف ايعكٌ املؿهط . 

َكبٛي١ٝ ْاػ١ عٔ اـًط ايٓادِ اييت ت٪زٟ إيٝٗا ساي١ ايؿٛن٢ اييت 

مل٪اَطاتٞ . ٖصٙ ايٓكسٟ ٚ ايؿهط ا هطتكُٝٗا ٖصٙ ايع١ًُٝ يف ايتؿطٜل بني ايؿ

يف ٚخبجِٗ ٞ ايؿعب١ٜٛ يسٖا٤ قاْعٞ ايؿهط ايػٝاغ ايع١ًُٝ ٖٞ ػػسٟ

 خًل ا٭ؾهاض امل٪اَطات١ٝ .

 

 ؾهط ْكسٟ َٓشطف 

ٕ ايككس ٖٛ تٝاض ؾهطٟ ؾًػؿٞ َعني ,ٖصا إش ْتشسخ عٔ ايؿهط ايٓكسٟ , ؾإ

ايُٓط ايؿهطٟ مياضؽ ع١ًُٝ ايٓكس ع٢ً كتًـ املعاضف ٚاـربات 

اٱْػا١ْٝ . تبًٛض ايؿهط ايٓكسٟ بسا١ٜ َٔ عكط ايٓٗه١ ا٭ٚضٚب١ٝ ٚػػس 
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َتٝاظ يف ؾرت٠ اؿساث١ ايؿهط١ٜ ا٭ٚضب١ٝ بسا١ٜ َٔ ايكطٕ ايػازؽ عؿط با

٬َٝزٟ , سٝح ظٗطت عس٠ َؿاضٜع ؾًػؿ١ٝ أُٖٗا َؿطٚع ْكس ايعكٌ ًَٚهات٘ 

ا يًؿًٝػٛف ا٭ملاْٞ عٌُٜٓٛ ناْط . ٚإٕ نإ ايتٝاض ايٓكسٟ َطتبًط

َصٖب ْ٘ ؼٍٛ إىل َٓص ْؿأتٗا بسا١ٜ َٔ أؾ٬طٕٛ , ؾإباملؿاضٜع ايؿًػؿ١ٝ 

ت نًٗا سٍٛ ؾهطٟ قا٥ِ بصات٘ َع املؿاضٜع ايؿًػؿ١ٝ اؿساث١ٝ اييت قاَ

ٕ َكٝاؽ نٌ َعطؾ١ ٖٛ ايٓؿاط ايعكًٞ اٱْػاْٞ . َؿطٚع١ٝ ايعكٌ , سٝح إ

بٗصا قاَت َطنع١ٜ ايعكٌ املعطؾ١ٝ , ٖصٙ املطنع١ٜ اييت غٝتِ ْكسٖا بسا١ٜ 

إٔ ايعكٌ َا ٖٛ إ٫ ٭ملاْٞ ؾطٜسضٜو ْٝتؿ٘ ايصٟ ٜط٣ َٔ أعُاٍ ايؿًٝػٛف ا

َعٗط َٔ َعاٖط ايتؿهري اٱْػاْٞ , بايتايٞ ؾٗٛ ٜٓهط ٚدٛز دٖٛط َػتكٌ 

ٖا عباض٠ عٔ نٌ املعطؾ١ ايعك١ًٝ اييت مت إْؿا٩امس٘ ايعكٌ . ٚبٗصا تكبح 

تٓعريات إْػا١ْٝ قاب١ً يًٓكس ٚيًتذاٚظ . َٔ ٖصا ظٗط تٝاض َابعس اؿساث١ يف 

ٔ ايتؿًػـ , إْٗا ؾًػؿ١ ٫ ْػك١ٝ ايؿهط ايػطبٞ سٝح ظٗط ْٛع دسٜس َ

ايب١ٜٛٝٓ َٚابعسٖا , ٚاييت متجًٗا تٝاضات ايؿًػؿ١ ايتأ١ًٜٝٚ ٚايتؿهٝه١ٝ ٚ

ٕ طبٞ . سٝح إع٢ً ْػك١ٝ ايؿًػؿ١ اؿساث١ٝ َٚطنعتٗا يًعكٌ ايػ اضزٶدا٤ت 

أبطظ َٓتذات َا بعس اؿساث١ ٖصٙ ْكس إَها١ْٝ ايٛقٍٛ إىل اؿكٝك١ , 

٫ تعرتف بكسض٠ اٱْػإ ع٢ً ايٛقٍٛ إىل اؿكٝك١ ,  ؾتٝاضات َا بعس اؿساث١

ٚبايتايٞ ؾٗٞ متاضؽ ع١ًُٝ ايؿو يف نٌ املعاضف اٱْػا١ْٝ ع٢ً ؾان١ً 

ايتٝاض ايتؿهٝهٞ ايصٟ واٍٚ تؿهٝو نٌ َا اتؿل ع٢ً قشت٘ غٛا٤ 

ٜٶبايربٖإ أٚ بايبٝإ . ؾإشا أْتذت يٓا ٖصٙ ايططٜك١ يف ايتؿًػـ بعسٶ ا ا ْكس

ُٶ ٝٶا ع٢ً داْب آخط أْؿأت يٓا ؾهطٶا , ؾإَْٗٗ ٝٶا ؾًػؿ ا ٚغري َتُاغو ا َرتاخ

ٚغري قازض ع٢ً بٓا٤ سكٝكت٘ ٫ٚ فاب١ٗ ايعامل إ٫ عٔ ططٜل ايٓكس , مما 

ُٶ ا بايعس١َٝ . ٖصا ايهعـ ايؿهطٟ اييت هعٌ تٝاض َا بعس اؿساث١ َتٗ
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نطغت٘ ْعطٜات َا بعس اؿساث١ يف ع١ًُٝ ايبشح عٔ اؿكٝك١ ٖٛ ْؿػ٘ 

ٕ ٖصا اـٛا٤ ٚايتؿهٝو ايصٟ ٜتشٍٛ إىل ٛيس ايٓععات امل٪اَطات١ٝ , سٝح إَ

ساي١ َطن١ٝ عٔ بعض اؿا٫ت اييت تعٛض املٓع١َٛ ايٓكس١ٜ مبٓعَٛات 

ا َٔ امل٪اَط٠ ِٖٚ امل٪اَط٠ اييت ؼاٍٚ بٓا٤ َٓعٛض١ٜ ؾعب١ٜٛ يًتاضٜذ اْط٬ًق

تٓسضز يف تٝاض  ٬ْسغ إٔ ايعًّٛ اٱْػا١ْٝ املعاقط٠ اييت املٛد١ٗ . سٝح

َابعس اؿساث١ غاُٖت بكػط ٚاؾط يف تطغٝذ ا٭غؼ ا٫بػتُٝٛيٛد١ٝ 

سٝح ٬ْسغ إٔ ايٓػب١ٜٛ املعطؾ١ٝ ٖصٙ أقبشت .. يٓعط١ٜ امل٪اَط٠ ٖصٙ.

ايؿًػؿ١ ا٫ؾرتان١ٝ يعسٜس َٔ ا٭ؾطاز املٓدططني يف َٛاقع ايتٛاقٌ 

 .4ا٫دتُاعٞ ع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ
٪اَطات١ٝ ايؿهط ايٓكسٟ عٔ ٖسؾ٘ املؿرتض, أٟ بٓا٤ بٗصا ؼطف ايعك١ًٝ امل

َٓع١َٛ َعطؾ١ قشٝش١ . ٚتٛدٗ٘ مٛ ايٓكس املطنٞ , سٝح ٜكبح ايٓكس 

ا , يٝؼ ٚغ١ًٝ َٔ أدٌ ايبشح عٔ اؿكٝك١ ٚايكٛاب , بٌ ٜكبح ايٓكس ٖٛغٶ

 ا َٔ أدٌ ايٓكس . أٟ ْكسٶ

طٜات امل٪اَط٠ ,ٖصٙ أْا ٖٓا ٫ أْتكس ايعكٌ ايٓكسٟ , بٌ أْتكس امطاؾ٘ مٛ ْع

ا٭خري٠ اييت سطؾت طبٝعت٘ َٔ عكٌ ؾًػؿٞ إىل عكٌ ٖٛغٞ , إٕ ايعكٌ 

ايصٟ ٜػتٓهـ ايبشح عٔ اؿكٝك١ ٖٛ عكٌ مت اؿذط عًٝ٘ بؿعٌ 

َكطًشات َعاقط٠ متذس ا٫خت٬ف ٚاي٬سكٝك١ . إٕ ايبشح عٔ داز٠ 

ح ايكٛاب ٫ هب إٔ ٜتٛقـ يرينٞ َؿاعط اؾُٝع , ؾايعكٌ َُٗت٘ ايبش

ٕ ١َُٗ ايباسح أٚ ايؿًٝػٛف ٖٞ املؿاعط , سٝح إعٔ اؿكٝك١ ٚيٝؼ إضنا٤ 

غرب أغٛاض اؿكٝك١ ٚيٝؼ ا٫نطاط يف زٚض طبٝب يف َػتؿؿ٢ ؾهطٟ 

                                                           
1 Pierre-André Taguieff , Court traité de complotologie, p 153 
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ٕ يٝػت زميكطاط١ٝ ! سٝح إ اؿكٝك١ ــــع٢ً َا ٜبسٚــــ يٮَطاض ايٓؿػ١ٝ . إٕ 

ات طبٝع١ َٔ َٓانب ٖصا ايعكًٞ ايٓكسٟ املٓشطف تعٗط أؾهاض َتٗاؾت١ ش

اغت٬ٗن١ٝ ؾعب١ٜٛ يف ظَٔ ؾكسْا ؾٝ٘ يتًو املعطؾ١ ايطاق١ٝ ٚتًو ايؿًػؿ١ 

ٕ ح عٔ امل٪اَط٠ . يصا ميهٔ ايكٍٛ إاملٗٛٚغ١ بايبشح عٔ اؿكٝك١ ٫ ايبش

ع٢ً ايٓكس إٔ ٜػتعٝس ْباٖت٘ ٚؾذاعت٘ َٚٓٗذ٘ ايصٟ ناع يف ٚغط ٖصٙ 

 ايؿعب١ٜٛ املعطؾ١ٝ .

     ٌضٖاب املػتكب 

َٔ عٛاضض ايعك١ًٝ امل٪اَطات١ٝ ٖٞ اـٛف َٔ املؿاضٜع ايتذسٜس١ٜ ٚايطٖاب 

إٕ ايعك١ًٝ امل٪اَطات١ٝ ؽسّ ايؿهط املانٟٛ , .َٔ نٌ َا وٌٝ إىل املػتكبٌ 

هلصا لس ايػطزٜات امل٪اَطات١ٝ ١٦ًَٝ بايطابع ايؿاعطٟ ٚايعاطؿٞ اييت 

ٚتٛدؼ ايطٜب١ وٌٝ إىل عاطؿ١ َان١ٜٛ ظاٖط٠ . إٕ اـٛف َٔ ايتذسٜس 

َٔ نٌ َٔ ٜسعٛ يًتذسٜس ٖٛ طابع ايؿهط احملاؾغ ايصٟ وتهٔ يف أسٝإ 

ٕ نٌ َٔ ٜسعٛ يًتذسٜس امل٪اَطاتٞ نآي١ٝ زؾاع١ٝ , سٝح إ نجري٠ ايعك١ًٝ

َٶ ا عٔ غري ٚعٞ يف َٓدطًط ٕا عطن١ ي٬تٗاّ بامل٪اَط٠ , أَا إٔ ٜهٖٛٛ زٚ

َط٠ . ٖصا اهلٛؽ باحملاؾع١ امل٪اَط٠ , أٚ ٜهٕٛ ٖٛ ْؿػ٘ أسس قٓاع ٖصٙ امل٪ا

ٚايطغب١ يف سؿغ ايٛنع ع٢ً َا ٖٛ عًٝ٘ ٖٛ َا ٜكٓع اجملتُعات ايػان١ٓ 

ٚايجكاؾات املٝت١ , ٚتٓدطط ايعك١ًٝ امل٪اَطت١ٝ يف ٖصا ايٛنع نؿاعٌ غًيب , 

ّٕٛ َٗسزٶ ا بايططز َٔ فاٍ ايصات نٌ َٔ واٍٚ إٔ ٜعهط قؿٛ ٜؿٝطٔ ٚى

. إٔ نٌ ثا٥ط ع٢ً ايطنٛز ٖٛ عني شات٘ ٖصا ايػهٕٛ يٝدًل سطن١ٝ دسٜس٠ 

اـا٥ٔ ٚاملتآَط يف ايعك١ًٝ امل٪اَطات١ٝ , ٖهصا ْعط يٮْبٝا٤ ٚاملكًشني يف 

ايتاضٜذ . إٕ نٌ ْيب يف بسا١ٜ َػريت٘ ٜٓعط ي٘ نُٗسّ يًُذتُع ايكا٥ِ 
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ا , أمل َٚتآَط عًٝ٘ , ٖهصا نإ ساٍ املكًشني ٚاجملسزٜٔ يف ايتاضٜذ أٜهٶ

, أمل ٜكًب املػٝح , أمل ٜهطٗس ايتدًل َٓ٘ إبطاِٖٝ واٍٚ أٌٖ ايٓيب

١ُٗ تضغٍٛ اهلل قُس أؾس انطٗاز يف بسا١ٜ زعٛت٘ , أمل ٜعسّ غكطاط ب

ٔ قاٚي١ إؾػاز اجملتُع ٚأؾهاض ايؿباب , َٚا نإ َكري غايًٝٞ ٚنٌ َ

, أمل ٜهٔ َكريِٖ ايتٓهٌٝ ٚايتدٜٛٔ. خطز باؿكٝك١ اؾسٜس٠ ع٢ً أًٖ٘

ٖصٙ , أيٝؼ اتٗاَِٗ بأِْٗ ٜتآَطٕٚ ع٢ً َا ٚدسٚا عًٝ٘  َٚا غبب قٓتِٗ

اتٞ اػاٙ املؿاضٜع اجملتُع ٚأؾهاضٙ ٚعازات٘ . ٖهصا ٖٛ ضٖاب ايعكٌ امل٪اَط

ٜٶْ٘ وذط ع٢ً اجملسزٜٔ ٚمياضؽ عًِٝٗ نػًطايتذسٜس١ٜ , إ ْ٘ ا , إا انطٗاز

ٌ بببػاط١ زعِ يبكا٤ ايٛنع نُا ٖٛ عًٝ٘ ٚػػٝس ؿاي١ ضٖاب املػتك

 ؾسٜس .ٚا

يف ٖصا اؾع٤ مت زضاغ١ عٛاضض ايعك١ًٝ امل٪اَطت١ٝ ٚكتًـ َعاٖطٖا    ☜

ا ع٬قتٗا ٚقؿاتٗا . ٚست٢ ٜعزاز ٚنٛح طبٝع١ ايعك١ًٝ امل٪اَطت١ٝ خكٛقٶ

ع٢ً ايعكٌ  َع ايعكٌ ايػٝاغٞ ٫ بس َٔ زضاغ١ تأثري ايؿهط امل٪اَطاتٞ

ايػٝاغٞ ٚنٝـ ٜتذػس ٖصا ايتأثري , أٟ ػًٝات عك١ًٝ امل٪اَط٠ ع٢ً ايعكٌ 

 ايػٝاغٞ ٖٚصا َا غٝتِ زضاغت٘ يف ايعٓكط املٛايٞ .
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 جتليات الفكر املؤامراتي يف العقل السياسي  -2

املككٛز بايتذًٝات ٖٓا ٖٞ ػًٝات ايؿهط امل٪اَطاتٞ يف ايعكٌ ايػٝاغٞ 

امل٪اَطاتٞ ع٢ً ايعكٌ ايػٝاغٞ , سٝح غٝهٕٛ َٔ ْتاز مبع٢ٓ ْٛاتر ايؿهط 

إٔ ٜتشٛض إىل عكٌ َ٪اَطاتٞ ,أٟ  تؿهري ايعكٌ ايػٝاغٞ بططٜك١ َ٪اَطات١ٝ

يًعكٌ ايػٝاغٞ ْؿػ٘ .   ٕ ا٭َط ٜتعًل ٖٓا بٓٛع َٔ اٯي١ٝ ايتشٜٛط١ٜإ

ؾٓشٔ ٖٓا أقطب ٱْتاز منٛشز َٛد٘ َٔ ايتؿهري ايػٝاغٞ , يهٔ ٖصا ايُٓٛشز 

٫ ٜعٛز باْتُا٥٘ يجكاؾ١ أٚ سهاض٠ أٚ ب١٦ٝ َع١ٓٝ , بٌ ٖٛ منٛشز يططٜك١ يف 

 ايتؿهري قس ٜٓٗذٗا ايعكٌ ايػٝاغٞ بتعطٜؿ٘ ايهًٞ .

ايػٝاغٞ مبذُٛع١ َع١ٓٝ  إٕ آيٝات ايؿهط امل٪اَطاتٞ تعٌُ ع٢ً قبؼ ايعكٌ 

َٔ آيٝات ايتؿهري , غٝهٕٛ َٔ ؾإٔ ٖصٙ ا٭خري٠ إٔ ت٪ثط يف آي١ٝ عٌُ ايعكٌ 

ٝٶََ٪ا ايػٝاغٞ يتذعٌ َٓ٘ عك٬ً ا . ٖصٙ ايع١ًُٝ ايتشٜٛط١ٜ تؿب٘ ع١ًُٝ طات

( ٜعٌُ v.i.hتكّٛ بٗا ايؿريٚغات ع٢ً َػت٣ٛ اـ١ًٝ اؿ١ٝ , ؾؿريٚؽ )

( ADNْٛاتٗا املػ٦ٛي١ عٔ إْتاز قؿاتٗا ) ع٢ً ايتٛغٌ إىل َطنع اـ١ًٝ أٟ

بع١ًُٝ  اييت ؼسز ٖٜٛتٗا ٜٚكّٛ ٖصا ايؿريٚؽ عكب ايتٛغٌ إىل ْٛا٠ اـ١ًٝ

ْ٘ غٝشاٍٚ ؼٜٛط قؿات اـ١ًٝ عرب ايػٝطط٠ ع٢ً إاغتٓػار عهػٞ أٟ 

٠ , إْ٘ سكإ ططٚاز٠ ايصٟ َطنعٖا ٱْتاز قؿات٘ ٖٛ يف ؾهٌ خ٬ٜا دسٜس

ٜطٜسٙ ٖٛ إٔ ٜسَطٖا دعًٗا تٓتر َا   ١َٔ , ٚبس٫ًغتٛىل ع٢ً اـًٝاتٛغٌ ٚ

١ يًؿريٚؽ ا٭قٌ عٝح تؿكس اـ١ًٝ ٖٜٛتٗا أٟ خ٬ٜا ؾريٚغ١ٝ ممجاي

 ٚتتشٍٛ إىل خ١ًٝ ؾريٚغ١ٝ . 

ٖصا ايتشٍٛ ٜٓتر َٔ دٗتني , ا٭ٚىل تعطٌٝ عٌُ املٓاع١ اييت تتعاٌَ َع 

 ١ٝ تعٌُ ع٢ً تسَريٖصٙ اـ٬ٜا ند٬ٜا شات١ٝ , ٚايجا١ْٝ إْتاز خ٬ٜا ؾريٚغ
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ٖصا ٖٛ ْؿؼ عٌُ ايؿهط امل٪اَطاتٞ إْ٘  ,ايعه١ٜٛ اييت ؼٜٛٗا َٔ ايساخٌ 

ْكاط نعؿ٘ ؾإشا َا لح  واٍٚ إٔ ٜتٛغٌ إىل عُل ايعكٌ ايػٝاغٞ َػتػ٬ً

يف ايتٛغٌ إىل َطنعٙ ؾإْ٘ ٫ ٜهتؿٞ بإٔ ٜؿٛف عًٝ٘ أؾهاضٙ بٌ إْ٘ وٛض 

 طاتٞ . ١ٜٖٛ ايعكٌ ايػٝاغٞ شات٘ إىل عكٌ َ٪اَ

ست٢ ْؿِٗ ٖصٙ ايع١ًُٝ غأساٍٚ عطض بعض َعاٖط ػًٝات ايؿهط 

 امل٪اَطاتٞ يف ايعكٌ ايػٝاغٞ :
 ايعس١َٝ ايػٝاغ١ٝ 

 َاشا ٜككس بايعس١َٝ ايػٝاغ١ٝ ؟ 
ٜككس بٗا تًو املؿاضٜع ايػٝاغ١ٝ اييت تػتٓس إىل عسّ أٚ تٗسف إىل إْتاز 

 عسّ , َؿطٚعٝتٗا فطز ؾعاضات ٚ أَاْٞ ! 

 َا املؿاضٜع ايعس١َٝ ؟ 

تًو املؿاضٜع ايػٝاغ١ٝ اييت ٫ متت إىل ايػريٚض٠ ايتاضى١ٝ بك١ً , ٫ٚ إىل 

ايٛاقع املعاف أٚ املأٍَٛ , ايعس١َٝ ايػٝاغ١ٝ ٖٞ أقطب إىل ايِٖٛ املجايٞ ايصٟ 

 تتػص٣ عًٝ٘ املؿاضٜع ايػٝاغ١ٝ شات ايطبٝع١ ايطعاع١ٝ )غٝاغ١ ؾعب١ٜٛ(.

 س١َٝ ايػٝاغ١ٝ ؟ َا قسزات َؿاضٜع ايع

ا َا ؼاٍٚ ؼسٟ ايػٓٔ ايه١ْٝٛ ٚايطبٝع١ إْٗا تًو ايط٣٩ اييت غايبٶ

اٱْػا١ْٝ عرب إْتاز مناشز َتد١ًٝ َؿرتن١ متجٌ غا١ٜ ايػٝاغ١ٝ املٓؿٛز٠ 

سػب َطٜسٜٗا . غايبٗا تطتهع ع٢ً تاضٜذ َكسؽ غٛا٤ ببعسٙ املٝتاؾٝعٜكٞ أٚ 

از ْتا٥ر عس١َٝ ٚتٗسف إىل إْتايٛنعٞ . إْٗا َؿاضٜع تػتٓس إىل َكسَات 

 كاب١ً يًتذاٚظ . ايغري َهاز٠ يًػٓٔ ايطبٝع١ٝ 
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إشٕ ْكٌ إىل اغتٓتاز َِٗ: إٔ َؿاضٜع ايعس١َٝ ايػٝاغ١ٝ ٖٞ َؿاضٜع غري 

شات ٚاقع١ٝ , ٫ٚ دس٣ٚ َٓٗا يف ايتطبٝل ٚايٛاقعٞ , ٫ٚ سكٝك١ تطبطٗا 

غري ايٛاقعٞ , ٚ غري قاب١ً يًتطبٝل بايتاضٜذ . إْٗا ببػاط١ طٛب٢ َتد١ًٝ

ايكابٌ يًتطبٝل هب إٔ ٜرتى جملاٍ ايعٌُ ايؿين ٚ ا٭زبٞ , ٫ إٔ ٜعطف 

 نُؿاضٜع غٝاغ١ٝ .

ٛض١ٜ غٝاغ١ٝ َهت١ًُ نٌ َؿطٚع غٝاغٞ عسَٞ ٜؿهٌ بايهطٚض٠ َٓع

ا يًؿهط ايػٝاغٞ . ٖصا ايُٓٛشز ي٘ ا َتُاٜعٶْ٘ ٜؿهٌ منٛشدٶإ, أٟ ايب١ٝٓ

عٓس َطٜسٜ٘ ٚمحا١ٜ شات٘ .أٍٚ ٚأِٖ  ٚغا١ً٥ اـاق١ يًسؾاع عٔ َؿطٚعٝت٘

ٖصٙ ايٛغا٥ٌ ٖٞ أْ٘ ميتًو َٓعٛض١ٜ تاضى١ٝ َتُاٜع٠ , تًو اييت متجٌ 

ٝٶ ا ٜػتدسّ ْعط١ٜ امل٪اَط٠ قاعس٠  نطٚض١ٜ يف ٚدٛز أٟ َؿطٚع غٝاغٞ , ٚثاْ

 نشاضؽ يُٓٛشز ايعس١َٝ ايػٝاغ١ٝ ٖصا . 

ايػٝاغٞ املعَع تعٌُ ْعط١ٜ امل٪اَط٠ ع٢ً خًل أعسا٤ اؾرتانٝني يًُؿطٚع 

ْٗا تكّٛ بتٛدٝ٘ ايه٤ٛ إىل أعسا٤ ٖصا املؿطٚع , عٝح إايسؾاع عٓ٘ , أٟ 

٘ . ٜتِ عرب ٖصٙ ٥ا َٔ ٚدٛز أعساٜتشكل ٚدٛز ٖصا ايهٝإ ايػٝاغٞ اْط٬ًق

ٛشز ايػٝاغٞ , (ع١ًُٝ ايٓكس إىل خاضز ايcanalisationُٓايع١ًُٝ ق١ْٛٓ )

س١ٜ . أٟ بؿهط٠ أخط٣ مما ٜبعس َؿاضٜع ايعس١َٝ ايػٝاغ١ٝ عٔ املػا٤ي١ ايٓك

ٕ ْعط١ٜ امل٪اَط٠ تعٌُ ع٢ً محا١ٜ املؿاضٜع ايعس١َٝ ايػٝاغ١ٝ إميهٔ ايكٍٛ 

ٚتػط١ٝ ثػطاتٗا ٚعسَٝتٗا عرب قٓاع١ ِٖٚ ايعسٚ املؿٝطٔ , ايصٟ ٜتِ 

, ؾإشا نإ ٖصا ايعسٚ فطز  تٛدٝ٘ نٌ دٗٛز ايعكٌ ايػٝاغٞ ايٓكس١ٜ إيٝ٘

عسٚ َؿرتض , ؾإٕ ايعكٌ ايػٝاغٞ ٜتشٍٛ يف سس شات٘ إىل ب١ٝٓ عس١َٝ ,٭ْ٘ 

ٝٶٜٓكس ايعسّ ٜٚٓتر ْكسٶ ا . إٕ نٌ أْٛاع اؾٗس ايعًُٞ ٚايؿهطٟ ا عسَ
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, يتتشٍٛ يف ايٓٗا١ٜ إىل ٖٛؽ ٖصٙبؿعٌ ايعس١َٝ  ٣سغتهٝع غٴ ٚايٓهايٞ

 ٞ َٓتر .ؾهط غٝاغ  ََٔطنٞ بامل٪اَط٠ بس٫ً

بٗصا ٜهٕٛ َٔ ْتاز تٛغٌ ايؿهط امل٪اَطاتٞ يف زاخٌ ب١ٝٓ ايعكٌ ايػٝاغٞ أٟ 

ٜتشٍٛ ٖصا ا٭خري إىل عكٌ غٝاغٞ عسَٞ َٓتر ٭ؾهاض ايعس١َٝ ايػٝاغ١ٝ , 

 اييت ٫ تؿٝس إ٫ يف تػص١ٜ املدٝاٍ املجايٞ ملطٜسٜٗا .

َٶ ٝاغ١ٝ , اييت ا َٔ َؿاضٜع ايعس١َٝ ايػٜٓتر ايعكٌ اٱغ٬َٞ املعاقط أنٛا

تتػص٣ ع٢ً َٓعٛضٜات ٚكٝا٫ت َ٪اَطات١ٝ َتد١ًٝ . ٖصٙ ايتٓعريات ع٢ً 

ادتٗاز َٓعطٜٗا ٚقا٫ٚتِٗ ٱهاز غبٌٝ ايٓٗه١ , إ٫ إٕ عٓكط ايعس١َٝ 

غري يكؿط . ؾُٔ سًِ ايٛسس٠ ايعطب١ٝ يف َؿاضٜعِٗ هعًٗا َهطٚب١ يف ا

ى١ٝ إىل ... , ؾؿًت ٖصٙ ٪غؼ ع٢ً ايٛاقع إىل َٝجٛيٛدٝا اـ٬ؾ١ اي٬تاضامل

ا , بٌ إْٗا ؼٛيت إىل ْكٝهٗا إشا َا أتٝح هلا قاٚي١ شضٜعٶ املؿاضٜع ؾؿ٬ً

ايتذػس يف ايٛقع . غص٣ ٖٛؽ ايعسٚ اـؿٞ ٚاملتآَط ايطابع ايعسَٞ هلصٙ 

املؿاضٜع . ٚبعس إٔ أظٗطت ٖصٙ املؿاضٜع ايػٝاغ١ٝ عسَٝتٗا ايٛاقع١ٝ , اػٗت 

ايطعاع١ٝ نإغرتاتٝذ١ٝ ٜا٥ػ١ حملاٚي١ ايبكا٤ ,  إىل إٔ تتُرتؽ بايجكاؾ١

ٚٚغًٝتٗا يف ٖصا نؿـ امل٪اَطات املؿرتن١ ايٛاسس٠ تًٛ ا٭خط٣ . ٚبٗصا 

ؼٍٛ ايعكٌ ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ إىل َٓتر يٮٖٚاّ ٚاـطاؾات ايػٝاغ١ٝ , 

 ٖصا َا غٝشسزٙ طابع ا٫غتكاي١ ايػٝاغ١ٝ ايصٟ غٝطبع٘ !

  ٌٝايعكٌ ايػٝاغٞ املػتك 

املككٛز بايعكٌ ايػٝاغٞ املػتكٌٝ , ٖٛ ب١ٝٓ ؾهط١ٜ تٌُٗ إَا ايؿعٌ 

ا َٔ ايعسَٝات ايػٝاغ١ٝ اييت ٫ ايػٝاغٞ ٚاملؿاضن١ ؾٝ٘ , أٚ أْٗا متاضؽ ْٛعٶ
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متت يًٛاقع بك١ً . باختكاض ايعكٌ ايػٝاغٞ املػتكٌٝ ٖٛ منٛشز ايؿهط 

 املػتكٌٝ َٔ فاٍ ايؿعٌ ايػٝاغٞ.

١ َع تكٌٝ َٔ أِٖ ْٛاتر تساخٌ ايعك١ًٝ امل٪اَطاتٜٝعترب ايعكٌ ايػٝاغٞ املػ

ثاض ايعك١ًٝ امل٪اَطات١ٝ ع٢ً ايعكٌ ايػٝاغٞ آايؿهط ايػٝاغٞ . سٝح تتذ٢ً 

يف ؼٌٜٛ ٖصا ا٭خري إىل عكٌ غٝاغٞ َػتكٌٝ . ٚملعٜس َٔ ايتٛنٝح ؾأْا ٫ 

ا َا قكسٙ قُس عابس اؾابطٟ أقكس بايعكٌ ايػٝاغٞ املػتكٌٝ ؼسٜسٶ

ٚيٛ إٔ ايٓتٝذ١ ٚاسس٠ يف ايؿهطتني ٖٚٞ ؾهط _ 4ايعكٌ املػتكٌٝ(مبؿّٗٛ )

. إٕ ايعكٌ ايػٝاغٞ املػتكٌٝ ميجٌ يف سس  _َػتكٌٝ َٔ اجملاٍ ايٛاقعٞ 

ؾابطٟ شات٘ ب١ٝٓ ن١ًٝ َتُاٜع٠ ٚيٝؼ ْتاز تطاخ قسز َجًُا أؾاض إيٝ٘ ا

ٚخ يف ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ْتاز املٛض بإٔ ايعكٌ ايػٝاغٞ ٖٛ سكط

ايؿطقٞ َٔ ايجكاؾات اهلطَػ١ٝ ٚاملا١ْٜٛ اييت تٛغًت يًعكٌ ايعطبٞ يتٓتر 

, يف سني إٔ َككسٟ بايعكٌ 2ايتٝاض ايعطؾاْٞ خري فػس يًعكٌ املػتكٌٝ 

ايػٝاغٞ املػتكٌٝ ٖٛ ب١ٝٓ غٝاغ١ٝ غري َؿطٚط١ بجكاؾ١ َع١ٓٝ , إٕ أظ١َ 

١ املدتًؿ١ إشا ا٫غتكاي١ ٖصٙ ميهٓٗا إٔ تكٝب نٌ اػاٖات ايؿهط ٚايجكاؾ

 َا أقابٗا اهلٛؽ امل٪اَطاتٞ ٚايٖٛٔ املطنٞ َٔ ايٛاقع . 

ع١ًُٝ ا٫غتكاي١ ٖصٙ تعين اغتكاي١ ايعكٌ َٔ قاٚي١ إهاز سًٍٛ ٚاقع١ٝ 

ٚع١ًُٝ ٚتطاخٝ٘ عٔ ايبشح عٔ ا٭ؾهاض ايع١ًُٝ اييت تتٝح ايتكسّ يٮَاّ . 

سٝح ٜرتى ايػاس١ ايػٝاغ١ٝ خا١ٜٚ إَا يًُؿاضٜع ايعس١َٝ أٚ ايٛاقع املّٖٛٛ 

ٔ غري قازض ع٢ً ػاٚظ ايصٟ ٜتذ٢ً يٓا يف اػاٖني , أٚهلُا ٖٛ إْتاز ؾهط ٖٚ

                                                           
 142زلّس عاتس اجلاتطٌ ,ذىىَٓ اٌعمً اٌعطيب ,ص 1
 393زلّس عاتس اجلاتطٌ ,ذىىَٓ اٌعمً اٌعطيب ,ص9
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ٚاقع ا٫مطاط ٚا٭َط ايٛاقع املؿطٚض , ثاُْٝٗا ٖٛ إْتاز ٚاقع َتدٌٝ قا٥ِ 

ع٢ً ايػطزٜات امل٪اَطات١ٝ اييت تٗسف إىل ؼطٜو ايعٛاطـ ٫ ايعكٍٛ 

ف ع٢ً َػت٣ٛ ايؿعٌ ايػٝاغٞ ٖٞ املعطؾ١ٝ , ٚايعٛاطـ نُا ٖٛ َعطٚ

يتذٓٝس اؾُاٖري ٫ ز َٔ قسزات ايؿعٌ ايػٝاغٞ ٚفطز ٚغ١ًٝ سق

َٓٗر ٱبساع املؿاضٜع ايػٝاغ١ٝ . ايعكٌ ايػٝاغٞ املػتكٌٝ ٖصا ايصٟ متجٌ 

ايعك١ًٝ امل٪اَطات١ٝ إسس٣ َهْٛات٘ ا٭غاغ١ٝ غٝهٕٛ َػ٫ٛ٦ عٔ إْتاز 

 عكًٝتني امطاطٝتني ع٢ً َػت٣ٛ ايؿعٌ ايػٝاغٞ : 

o  يٲَاّ , غري ايكازض٠ ع٢ً ايتكسٖٞ ايعك١ًٝ ا٫ْٗعا١َٝ املٓٗه١ ا٭ٚىل ّ

سٝح إَا تػتًب يًُانٞ أٚ تػتكٌٝ َٔ نٌ ؾعٌ غٝاغٞ . َجٌ نٌ تًو 

ا٭ؾهاض اييت تطّٚ إىل ا٫غتكاي١ َٔ نٌ َا ٖٛ غٝاغٞ , ٚتؿٝطٔ ايػٝاغ١ٝ 

 .4شاتٗا , إْٗا أؾهاض تؿتكط يًٓبا١ٖ ايػٝاغ١ٝ 

o نٌ إك١ًٝ امل٪اَطات١ٝ ايعس١َٝ , سٝح ايعك١ًٝ ايجا١ْٝ ٖٞ ايع ٕ

يف ايعسّ ْتٝذ١ اهلٛؽ بامل٪اَط٠ . ٫ ْٓهط أْ٘ تٛدس َ٪اَطات ايتؿهري ٜهطب 

. يهٔ اهلٛؽ ايصٟ تكٛزٙ ؾع١ًٝ يف ايعكٌ ايػٝاغٞ غٛا٤ احملًٞ أٚ ايعاملٞ 

ٌ اٱع٬ّ ٚبعض أْكاف املجكؿني بامل٪اَط٠ هعٌ َٔ عًُٝات ايهؿـ ٥ٚغا

ٜٶامل٪اَطاتٞ ٖصٙ تتدص طابعٶ ٝٶا ناضٜهاتٛض ٱْتاز ا , ٫ ٜكًح ايبت١ ا عاطؿ

ْعط١ٜ غٝاغ١ٝ قًب١ ٚٚاقع١ٝ . إٕ ايعكٌ ايػٝاغٞ املػتكٌٝ ٖٛ املٓتر ٭ؾهاض 

ايعس١َٝ ايػٝاغ١ٝ , سٝح ايع٬ق١ بني ايعس١َٝ ايػٝاغ١ٝ ٚايعكٌ ايػٝاغٞ 

 املػتكٌٝ , ٖٞ ع٬ق١ زاٍ مبسيٍٛ . 

                                                           
, اٌساض اٌعادلُح ٌٍغثاعح و إٌشط و اٌرىظَع  عٍٍ شطَعيت , إٌثا٘ح و اإلؼرحّاض1

  15,ص 1549,تًنوخ ٌثٕاْ , اٌغثعح األوىل 
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  قساّ اؿهاضات 

يف ٜكّٛ ططح قساّ اؿهاضات ع٢ً فُٛع١ َٔ اهلٜٛات ايجابت١ , تتكازّ 

بٝٓٗا يف قاٚي١ نٌ َٓٗا ايتٛغع ع٢ً سػاب ا٭خط٣ . ٜٚؿرتض ططح 

ٝٶ , ٖصا ايتكًب ٖٛ عٝٓ٘ ا ٚدٛز تكًب يف اهلٜٛاتقساّ اؿهاضات قبً

 املػ٦ٍٛ عٔ ايكساّ ٚايٓؿٛض بني كتًـ اهلٜٛات اؿهاض١ٜ . 

يف نتاب٘ )قساّ اؿهاضات ٚإعاز٠ قٝاغ١ ايٓعاّ ايعاملٞ(  قػِ ٖٝٓتٓػتٕٛ

ٕ نٌ سهاض٠ إات سهاض١ٜ شات ١ٜٖٛ ز١ٜٝٓ , سٝح ايعامل إىل فُٛع١ ْطاق

. ٜؿري ٖٓتػتٕٛ إىل إٔ سسٚز َٚٓاطل  4تػتُس ٖٜٛتٗا َٔ َٛضٚثٗا ايسٜين

ايؿكٌ بني ايٓطاقات اؿهاض١ٜ ٖصٙ ٖٞ اييت تؿهٌ ب٪ض٠ ايكطاع ايعاملٞ َٚٔ 

ُٗا َٓطك١ ايؿطم ا٭ٚغط اييت تعترب َٓطك١ ت٬قٞ عس٠ ْطاقات أٖ

قطاعات َعاقط٠ نجري٠ سػب َٓطل  تػٜٛؼز١ٜٝٓ . سٝح ميهٔ _سهاض١ٜ

غ٬ّ , ٚنصيو ميهٓ٘ اَٞ مبا ٜػُٝ٘ اؿسٚز ايس١َٜٛ يٲٖٓتػتٕٛ ايكس

تؿػري ؾؿٌ زَكطط١ ايؿطم نايكني ٚبعض ايب٬ز اٱغ١َٝ٬ باخت٬ف 

ٝتٗا هلصا ايُٓط َٔ ايؿهط أٚ تكازّ َباز٥ٗا َع٘ . ع٢ً اهلٜٛات ٚعسّ قابً

ْؿؼ ايؿان١ً ٜػري بطْاضز يٜٛؼ ايصٟ ٜٓسضز يف ْؿؼ ايتٝاض ايكساَٞ َع 

ٖٓتػتٕٛ , سٝح ٜط٣ بطْاضز يٜٛؼ إٔ ايكطاع يف ايؿطم ا٭ٚغط ؼهُ٘ ض١ٜ٩ 

قسا١َٝ ٚايطٖاب َٔ ايػطب ْتٝذ١ َٛضٚخ تاضىٞ قسِٜ ٚعاٌَ َعاقط ٖٛ 

إغطا٥ٌٝ يف قًب املٓطك١ ايعطب١ٝ , ٖصا ايكساّ غٝتشٍٛ إىل ضٖاب  ٚدٛز زٚي١

                                                           
1 Samuel.p.huntington , le choc des civilisations , édition odile 

jacobe ,paris –France , novembre 1553, p91 
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َٔ ايتػًػٌ ايجكايف ايعٛملٞ , ايصٟ غٝؿري َباؾط٠ إىل َػ٪ٚي١ٝ ايٓؿٛش 

 .4ا٭َطٜهٞ ٚايك٣ٛ ايعامل١ٝ يف قاٚي١ تسَري ايجكاؾ١ )اٱغ١َٝ٬(

 ٖصٙ ايط١ٜ٩ ايكسا١َٝ اييت ٖٞ يٝػت ْتٝذ١ ايتٓعريات , بٌ إٕ ايتٓعريات

ٌٍ ٌٍ فطز ػ يًط١ٜ٩ ايكسا١َٝ يًع٬قات  هلا , ثِ َا اؿطٚب املكسغ١ إ٫ ػ

ٕ ايتؿػري ايكساَٞ يًطٚابط اؿهاض١ٜ إ. ميهٓٓا ايكٍٛ 2اؿهاض١ٜ َع اٯخط

ٕ نإ ميًو ٖصا ايتؿػري إؿهط ايبؿطٟ , ٖٚٛ َٔ بني ا٭قسّ يف تاضٜذ اي

َٶ  , قا١ُ٥ ع٢ً ا َػٛغات ٚاقع١ٝ , ؾٗٛ ٜػتٓس يط١ٜ٩ داَس٠ يًعاملزٚ

َؿطٚع١ٝ اهلٜٛات ايجابت١ غري قاب١ً يًتذسز ٫ٚ يًكريٚض٠ . ٚتػصٟ ايط١ٜ٩ 

ايكسا١َٝ يًعامل ططٚح امل٪اَط٠ املدتًؿ١ , سٝح ؼاٍٚ ايتٓعريات ايكسا١َٝ 

اغتصناض املانٞ يًبشح ؾٝ٘ عٔ َ٪اَط٠ قسمي١ أٚ سسخ قطاع تاضىٞ َعني 

قريٚض٠ ايكساّ ٚستُٝت٘ ,  تػتعني ب٘ يف قٓع تٓعري آْٞ َٚػتكبًٞ عٔ

ٚبايتايٞ قٓاع١ عسٚ منطٞ َٚتآَط ٜبشح بهٌ ايٛغا٥ٌ ٚيف نٌ ا٭ظ١َٓ عٔ 

تسَري اؿهاض٠ احمل١ًٝ . مبع٢ٓ أبػط أْ٘ طاملا ؾهطْا بٛدٛز ٖٜٛات 

َتعاضن١ غري قاب١ً ي٬ستهاى ٚايتطٛض ٚايتأقًِ , ْٚكط عت١ُٝ ايٛنع ,ؾإْٓا 

ايػٝاغٞ ٚاملػتؿطم ايؿطْػٞ اٚيٝؿٝٝ٘  ْؿهط بططٜك١ قسا١َٝ . ٜط٣ املؿهط

(يف نتاب٘ اؾٌٗ املكسؽ إٔ ططٜك١ تؿهري اؿطنات olivier royضٚا )

ايطازٜهاي١ٝ اٱغ١َٝ٬ )اؾُاعات اؾٗاز١ٜ ٚا٭قٛيٝات ( ٖٞ ططٜك١ تؿهري 

                                                           
ٕشط , تًنوخ تطٔاضز ٌىَػ ,ذٕثؤاخ ِؽرمثً اٌشطق األوؼظ ,ضَاع اٌطَػ ٌٍىرة و ا1ٌ

 93,99,ص 9111, 1,ط
زلّس أضوىْ و جىظَف ِاَال , ِٓ ِٕهاذٓ إىل تغساز: ِا وضاء اخلًن واٌشط ضاجع وراب , 9

, اٌفظً اٌصاين :  9114, 1ٌثٕاْ ,ط-,ذطمجح عمًُ اٌشُد حؽٌن ,زاض اٌؽالٍ ,تًنوخ

 اإلؼالَ , أوضوتا واٌغطب .
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قسا١َٝ , إٕ ٖٓتٓػتٕٛ ٚأغا١َ بٔ ٫زٕ ٜؿهطٕٚ بٓؿؼ ايططٜك١ ,يف سني إٔ 

ا َٔ ا٭سساخ ت ٖصا ٫ ميهٓ٘ إٔ ٜؿػط يٓا نجريٶسٛاض اؿهاضا\َٓطل قساّ

 . 4يف فاٍ ع٬ق١ ايسٜين بايػٝاغٞ 

ؿطٚعٝتٗا ع٢ً ايططٚح تطتهع ايط١ٜ٩ ايكسا١َٝ يًعامل يف تسعِٝ َ

 , سٝح ٜتِ ططح ٖٜٛات ثابت١ تكِٝ ٚدٛزٖا ع٢ً ٚدٛز اٯخطامل٪اَطات١ٝ

َٶزٶ)ايعسٚ( ,ؾٝػسٚ ؾبح ايعسٚ املتآَط َِٗس  احمل١ًٝ.ا ي١ًٜٛٗ ا زٚ

َٶ از ا يًشطم ع٢ً ا٫غتعسهلصا هب ع٢ً اهل١ٜٛ اؿهاض١ٜ ايتأٖب زٚ

ٕ ايكطاع ايكساَٞ ٖٛ قساّ سٍٛ ؼكٌٝ إ, سٝح املػتُط جملاب١ٗ ايعسٚ

ا متجٌ ع١ًُٝ ايهؿـ املػتُط ع٢ً املتآَط ايك٠ٛ ايهاؾ١ٝ يطزع ايعسٚ , ٚأٜهٶ

 إسس٣ أِٖ مسات ايتعطف ع٢ً ايط٣٩ ايكسا١َٝ يًعامل . 

ٝهٕٛ َٔ ايػطش١ٝ إْهاض ٚدٛز ْٛع َٔ ايتٓاؾؼ بني كتًـ ايٓطاقات غ

ايػٝاغ١ٝ ٚاؿهاض١ٜ , نُا غٝهٕٛ َٔ ا٫ْتكا١ٝ٥ يٛ أْهطْا ٚدٛز قاٚي١ 

عض امل٪اَطا٠ , أٚ أْهطْا ٚدٛز بطض إضاز٠ اهل١ُٓٝ َٔ بعض ا٭ططافيؿ

ت١ُٝ ػسٚ ْعط١ٜ يًُ٪اَط٠ ٚساي١ عكاب١ٝ ٖٛ ايتٓعري ؿَٝا غ ايؿع١ًٝ , يهٔ

ٕ نإ ٜػتٓس يهجري َٔ املعطٝات إملتكاز١َ ٖصٙ , إْ٘ ع٢ً ا٭غًب ٚاهلٜٛات ا

ايٛاقع١ٝ ؾٗٞ َكٛي١ سل أضٜس بٗا باطٌ . ٭ٕ امل٪اَط٠ ٖٓا ٫ ٜتِ اٱؾاض٠ إيٝٗا 

نهطٚض٠ ؾطنتٗا اؿكٝك١ ايٛاقع١ , بٌ ٜتِ اٱؾاض٠ هلا نُبسأ قبًٞ غري 

١ ٬َظ١َ هل١ٜٛ اٯخط , بٗصا قابٌ يًكريٚض٠ , سٝح تتشٍٛ امل٪اَط٠ يكؿ

                                                           
,ذطمجح طاحل األمشط ,زاض اٌؽالٍ  اوٌُفُُٗ ضوا,اجلهً ادلمسغ ظِٓ زَٓ تال شمافح1

 91,ٌثٕاْ تًنوخ, ص 
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ٜتٛيس ْٛع َٔ ايٓؿٛض ٚايتٛدؼ َٔ اٯخط ؾُٝا ٜػ٢ُ يف عًِ ايٓؿؼ ضٖاب 

 ( .xénophobieاٯخط )

ٕ ايعكٌ ايػٝاغٞ ايصٟ ٜؿهط بططٜك١ َ٪اَطات١ٝ ٜعترب إإشٕ ميهٔ ايكٍٛ 

ا يًططٚح ايكسا١َٝ , ٭ٕ ايططٚح ايكسا١َٝ تكِٝ َؿطٚعٝتٗا ع٢ً َٓتذٶ

 اـاضد١ٝ ايهرب٣ . ٚدٛز امل٪اَط٠

 ػٝاغ١ ايؿعب١ٜٛ ٚاي امل٪اَط٠ 

 ا باغتعُايٞ ملكطًح ايػٝاغ١ٝ ايؿعب١ٜٛ ؟ َاشا أقكس ؼسٜسٶ أ٫ًٚ

إٕ ايؿهط ايػٝاغٞ ايؿعبٟٛ ٖٛ َطازف ملكطًح ايػٝاغ١ٝ ايعاطؿ١ٝ , ٚمبا 

َكطًح َتؿل عًٝ٘ يف نجري َٔ أزبٝات  إٔ َكطًح ايػٝاغ١ٝ ايؿعب١ٜٛ

ايػٝاغ١ٝ ايعاطؿ١ٝ . سٝح ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ ؾإْٞ قطضت إٔ أغتكط عًٝ٘ بسٍ 

غتُاي١ املٍٝٛ ايعاطؿ١ٝ ا١ٝ ايؿعب١ٜٛ ٖٞ غٝاغ١ٝ تٗسف إىل ٕ ايػٝاغإ

 يًذُاٖري بػض ايٓعط عٔ لاع١ أٚ بط٬ٕ املباز٨ ايػٝاغ١ٝ اييت تططسٗا . 

َٶمبا إٔ ايػٝاغ١ ايؿعب ا تبشح عٔ ١ٜٛ ٖٞ غٝاغ١ٝ مجاٖري١ٜ , ؾٗٞ زٚ

( يف gustave lebonاغتُاي١ عٛاطـ اؾُاٖري . ٜٚؿري غٛغتاف يٛبٕٛ)

َٶ خطاب  انتاب٘ غٝهٛيٛد١ٝ اؾُاٖري إىل إٔ اؾُٛع َٔ ايٓاؽ تطًب زٚ

. ٚإٔ 4انطاطٗا يف َا ٜعطف باؾُٗٛضاؿكس ٚايهطا١ٖٝ ٚايعٛاطـ ؾطط 

ذر ايعك١ْٝ٬ ٚتؿهٌ إٔ تٓدطط يف داشب١ٝ ٖصٙ اؾُاٖري تٓؿط َٔ اؿ

                                                           
 1551, 1ٌثٕاْ ,ط-غىؼراف ٌىتىْ , ؼُىىٌىجُح اجلّاً٘ن ,زاض اٌؽالٍ , تًنوخ1

 21,ص
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. يف إؾاض٠ مماث١ً ٜؿري 4اؿكٝك١ امل١َٖٛٛ شات ايتشؿٝع ايٓؿػٞ ايهبري

ٚنٝؿ١ٝ  أٚزٚيـ ٖتًط يف نتاب٘ نؿاسٞ إىل ايطابع ايعاطؿٞ يًذُاٖري

اغتُايتٗا , سٝح ٜٓب٘ ايؿٖٛطض إىل إٔ اؾُاٖري تطًب اـطابات اؿُاغ١ٝ 

, ميهٔ ايكٍٛ ١ٝ2 أؾهٌ َٔ اـطابات اي١ًٓٝ ايٛزٜع١ٚهُعٗا اؿكس ٚايهطاٖ

 ٖتًط قس ؾِٗ ع٢ً أسػٔ قٛض٠ طبٝع١ غٝهٛيٛد١ٝ اؾُاٖري .  إٕ

إشا ناْت ايػٝاغ١ٝ ايؿعب١ٜٛ تٗسف إىل إٔ تػٝطط ع٢ً اؾُاٖري عرب 

يتذٝٝـ  اغتُاي١ عٛاطؿِٗ , ؾًٝؼ أَاَٗا أسػٔ َٔ ايططٚح امل٪اَطات١ٝ

اؾُاٖري , عٝح إٕ ْعط١ٜ يًُ٪اَط٠ تٛسس اؾُاٖري نًٗا نس عسٚ 

ا يف ٜس د١ٗ ٚاسس٠ , غٝهٕٛ َٔ َػ٪ٚيٝتٗا َؿرتى , ٚمتطنع ايػًط١ أٜهٶ

يف كٝاٍ اؾُاٖري قٝاز٠ املكا١َٚ نس امل٪اَط٠ . ٖهصا ؼكل امل٪اَط٠ طابع 

١ٜ ػاٙ ايػًط١ ايٛسس٠ اؾُاٖري١ٜ املٓؿٛز٠ سٝح ٜتِ تػٝٝب نٌ ًَه١ ْكس

احمل١ًٝ ٚتٛدٝ٘ نٌ ق٣ٛ ايػهب ٚاؿكس مٛ عسٚ َؿرتى َتآَط , قس لح 

ٖتًط ٚاؿعب ايٓاظٟ يف شيو باَتٝاظ بكْٓٛتِٗ سكس اؾُاٖري ايؿعب١ٝ مٛ 

نطا١ٖٝ ايٝٗٛز , ٚتٓذح نجري َٔ اؿطنات ايطازٜهاي١ٝ اٱغ١َٝ٬ يف ؾعٌ 

ٞ املتآَط ع٢ً ايكه١ٝ شيو عرب تٛدٝ٘ أعني َطٜسٜٗا مٛ ايعسٚ ايهْٛ

نٌ غٝاغ١ٝ ؾعب١ٝ يف مل مشٌ مجٗٛضٖا .  اٱغ١َٝ٬ , َجًُا لشت قب٬ً

                                                           
 1ؼُغّىٔس فطوَس , عٍُ ٔفػ اجلّاً٘ن ,ذطمجح جىضض عطاتُشٍ ,زاض اٌغٍُعح ,ط1

 33,ص 9112,
9Adolf hitler , mein kampf (mon combat) , traduction intégrale 

par J. Gaudefroy-Demombynes et A. Calmettes , Nouvelles 
éditions latines , Paris , La Bibliothèque électronique du 

Québec ,9112 , p153 
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ثِ إٕ ايسميكطاط١ٝ ْؿػٗا يف نجري َٔ ايسٍٚ ٖٞ زميكطاط١ٝ ايػٝاغ١ٝ 

ايطعاع١ٝ , ٖصا َا هعًٗا ؾاؾ١ً باَتٝاظ يف نجري َٔ ايسٍٚ املكٓؿ١ بايسٍٚ 

ٗا َٔ ايساخٌ بؿعٌ آي١ٝ ايؿعب١ٜٛ ايؿاؾ١ً , بٌ إٕ ايسميكطاط١ٝ تٓدط ْؿػ

 ايػٝاغ١ٝ , اييت ٜبسٚ أْٗا إسس٣ بطازٜػُاتٗا ا٭غاغ١ٝ .

تكٓع ايػٝاغ١ٝ ايؿعب١ٜٛ امل٪اَط٠ يًتجبٝت ع٢ً َؿطٚعٝتٗا , ٚضمبا أَهٓٓا 

عب١ٜٛ ٜبسأ بطُٛح يًٛقٍٛ يًػًط١ ايكٍٛ عٔ إٔ َػاض تؿهٌ ايػٝاغ١ٝ ايؿ

ٕ إايػا١ٜ تربض ايٛغ١ًٝ , ؾ إًٕٞ ايكا٥ٌ زٕٚ غا١ٜ , ؾع٢ً عهؼ املبسأ املهٝاؾًٝ

ايػٝاغ١ٝ ٫ تكط بُٓط١ٝ ٖصا املبسأ , ؾٗٓايو اػاٙ ٜكط بايػا١ٜ أٟ املؿطٚع 

ط١ عرب بٛاب١ ايػٝاغ١ٝ ايػٝاغٞ , ٚاػاٙ ٜط٣ ؾكط بٗسف ايٛقٍٛ إىل ايػً

ا يسعٛاٙ زٕٚ غا١ٜ قسز٠ , ثِ يف َطس١ً َٛاي١ٝ ٜكِٝ بطْاًفايؿعب١ٜٛ 

ِ ع٢ً َطاعا٠ َتطًبات اؾُاٖري املطًٛب ػٝٝؿٗا , ثِ ٜتِ ايػٝاغ١ٝ قا٥

ططح ْعطٜات َ٪اَطات١ٝ يتؿهٌٝ اؾُٗٛض ٚتٛسٝس ق٣ٛ مجٗط٠ َٔ ايٓاؽ 

ا ايًذ٤ٛ إىل سٍٛ قه١ٝ ٚاسس٠ . ٚبػطض اؿؿاظ ع٢ً ايػًط١ ٜتِ أٜهٶ

ططح ض٣٩ َ٪اَطات١ٝ َٔ سني ٯخط نا٫غتؿاز٠ َٔ ا٫ستكإ اؾُاٖريٟ أٚ 

ٔ َ٪اَط٠ أٚ اْك٬ب ؾاؾٌ بططح ْعط١ٜ َ٪اَط٠ َهاز٠ يتأنٝس ا٫غتؿاز٠ َ

املؿطٚع١ٝ أٚ ٱبعاز ا٭ْعاض عٔ ٖسف َعني يػا١ٜ يف ْؿؼ ٜعكٛب . ٚعبكط١ٜ 

ٜٶ_دٛظٜـ غتايني يف قٓاع١ امل٪اَط٠ ٚامل٪اَط٠ املهاز٠  ا ٚيٛ أْ٘ يٝؼ ؾعبٛ

ٝٶ ا أٚز أسػٔ َجاٍ ؾاٖس ع٢ً َ _يًؿعب١ٜٛ يف ٚقت اؿاد١ أا يهٓ٘ ًٜذغٝاغ

إٔ أؾري إيٝ٘ , سٝح َاظاٍ ايهجريٕٚ ٜػتًُٕٗٛ يًّٝٛ غبً٘ يف اؿؿاظ ع٢ً 

 املؿطٚع١ٝ ايػٝاغ١ٝ .
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تكِٝ ايػٝاغ١ٝ ايؿعب١ٜٛ َؿطٚعٝتٗا ع٢ً املدٝا٫ت ايعاطؿ١ٝ اييت تػصٜٗا 

أٖٚاّ امل٪اَط٠ , ٖصٙ ا٭ٖٚاّ اييت ػعٌ َٔ اؾُاٖري ق٠ٛ ناضب١ عُٝا٤ , 

 ؿغ ظعُٝٗا ظاز٠ قٛاب بٛقًت٘ !َٛد١ٗ بؿهٌ دٝس طاملا است

 

 ٠ٜسٜٛيٛدٝا ٚامل٪اَطا٭ 

يب١ٝٓ ايعكٌ .  ا َتها٬ًَٜسٜٛيٛدٝا ٖٞ بٓا٤ ؾهطٟ َتهاٌَ متجٌ منٛشدٶا٭

ٝٶٜسٜٛيٛدٝا بطبعٗا اَتسازٶؼٌُ ا٭ ٜسٜٛيٛدٝا ٖٞ ٕ ا٭إا , سٝح ا غٝاغ

شا اعتربْا نٌ عكٌ غٝاغٞ اؾاْب ايتطبٝكٞ َٔ ايعكٌ ايػٝاغٞ . ٚإ

زٕٚ إٔ ْٓؿٞ , ؾإْٓا ميهٓٓا ايكٍٛ ع٢ً ايعهؼ ٜسٚيٛدٝا َع١ٓٝ أب اَكبًٛغ

 ٜسٜٛيٛدٝا .يػٝاغٞ ٖٛ إَا َٓتر أٚ َػتًٗو يٮاملعانؼ إٔ نٌ عكٌ ا

ٜسٜٛيٛدٝا يف ايتٓعريات ايهرب٣ ع٢ً ؾان١ً املاضنػ١ٝ يف ع٬ق١ إْتاز ا٭

ٚغريٖا تعٌُ ع٢ً إْؿا٤ َٓعٛض١ٜ َع١ٓٝ يًتاضٜذ َٚػاضٙ , إناؾ١ يط١ٜ٩ 

َع١ٓٝ يًدري ٚايؿط , نصيو تعٌُ ع٢ً ؼسٜس ا٫غتؿطاؾات يػٝاغ١ٝ 

ٕ نٌ أٜسٜٛيٛدٝا ؽًل إ١ً ْٗا١ٜ ايتاضٜذ ايػٝاغٞ . سٝح املػتكٌ أٚ َطس

ٕ اـري ٚايؿط إا َٔ ايٓػل املػًل , أٟ ات ايؿهط١ٜ ْٛعٶعرب ٖصٙ ايعًُٝ

ٝٶايػٝاغٞ ايٓاؾع ُٖا بايهطٚض٠ قسزٚايؿعٌ ا ا يف أٟ أٜسٜٛيٛدٝا . ٕ قبً

ٕ إأؾطاز ؾإْٗا َٛد١ٗ يًذُاٖري . ٚ ٕ ناْت ْتاز عٌُإٜسٜٛيٛدٝا ٚا٭

ناْت ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ تٓطًل َٔ قادات عك١ًٝ ٚتأ٬َت ؾهط١ٜ ٚؾًػؿ١ٝ 

ف يف ايٓٗا١ٜ إىل خًل َٓعٛض١ٜ َع١ٓٝ عٔ اؿكٝك١ ايػٝاغ١ٝ , ؾإْٗا تٗس

ا يًذُاٖري . ٚمبا إٔ اؾُاٖري بطبعٗا ٖٞ ػُٗط َٔ ايٓاؽ تٛد٘ أغاغٶ

ٕ إع١ٓٝ متجٌ َؿطٚع سكٝك١ َع١ٓٝ , ؾٜٓدططٕٛ يف ايٓهاٍ سٍٛ قه١ٝ َ
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اؿاغ١ ايٓكس١ٜ ايعك١ًٝ تؿكس عًُٗا يتؿػح اجملاٍ إىل ساغ١ ايتذُع اييت 

ٜسٜٛيٛدٝا بؿُٛيٝتٗا . إٕ ا٫ٜسٜٛيٛدٝا تٓؿس ايك٠ٛ ٚايٛسس٠ , ٗا هلا ا٭ت٪َٓ

ا يًٛسس٠ . نٌ بُٝٓا ٜٓؿس ايؿهط ايٓكسٟ ايػٝاغٞ اؿكٝك١ ٫ٚ ٜٗتِ نجريٶ

أٜسٜٛيٛدٝا َطت يف ْؿأتٗا مبطس١ً ٖسّ ثِ بٓا٤ , يف ايجكاؾ١ ايعامل١ ٜبسٚ 

ُٗٛض املتأزجل ؾا٭َط ا عًٝ٘ ع٢ً ٖصا ايٓشٛ . يهٔ يف ْؿٛؽ اؾا٭َط َتؿًك

ع٢ً ْكس ا٭ٜسٜٛيٛدٝا اييت ؼسز املكسؽ  ٩ا , َٔ هطأعكس َٔ شيو نجريٶ

ٚايٛطين؟ , اييت ؼسز ايؿٗٝس ٚاـا٥ٔ ؟ . إٕ قاٚي١ قٓع أٜسٜٛيٛدٝا 

دسٜس٠ ٖٛ يف شات٘ قاٚي١ يًُؼ با٭ٜسٜٛيٛدٝا ايكسمي١ ٚع٢ً ٖصا ٜط٣ 

 قاٚيتو ؼطٜط ؾعب ضاٍضَهاؾًًٝٞ : إٔ زضد١ اـطٛض٠ ٚايكعٛب١ يف 

بعبٛزٜت٘ ٖٞ ْؿػٗا عٓسَا ؼاٍٚ اغتعباز ؾعب سط. ٖهصا ْط٣ 

١ُٜٛ ٫ٚ ا٭ٜسٜٛيٛدٝا َٔ ٚد١ٗ ْعط ٚاقع١ٝ ٫ َؿطط١ يف ايٓكس١ٜ ايعً

ٕ ا٭ٜسٜٛيٛدٝا ت٪َٔ ق٠ٛ نبري٠ يرتنٝع إَػتػ١ًُ يًشت١ُٝ , سٝح 

ؽتًـ لاعتٗا ْٗا ق٠ٛ عع١ُٝ ٚإا٭ؾطاز يف مجٗٛض ٚٚسس٠ ٚاسس٠ , طاقات 

ٚؾا٥ستٗا سػب نٝؿ١ٝ اغتدساَٗا ٚقٝازتٗا . ا٭ٜسٜٛيٛدٝا ٖصٙ ٖٞ ق٠ٛ شات 

سسٜٔ , ا٭ٍٚ أْٗا تٓتر ق٣ٛ تكس١َٝ تػاعس ع٢ً ْٗه١ ايهٝإ ايػٝاغٞ , 

 ٚايجاْٞ أْٗا تٓتر ق٣ٛ عكاب١ٝ . 

ا٭ٜسٜٛيٛدٝا نُٓتر ي٬غت٬ٗى ٖٞ إسس٣ املعاٖط اييت ٫ لسٖا ؾكط يف 

ا يف نجري َٔ ايجكاؾات ايعامل١ , ٚايرتاؾل ؿعب١ٜٛ , بٌ أٜهٶايجكاؾ١ اي

ؾٗصا ٜكـ شاى با٭قٛيٞ ٚشاى  ا٭ٜسٜٛيٛدٞ ٖٞ مس١ ثكاؾ١ٝ خاق١ ,

َربٜايٞ ٚاٯخط ٜتِٗ خكُ٘ بايع٬َٞ أٚ ايؿُٛيٞ ايؿاؾٞ يف سني باٱ

ٜتِٗ غريِٖ بأْ٘ عٌُٝ ايطأمساي١ٝ ٚغريٖا َٔ ا٫تٗاَات اييت ؽتًـ يف 
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اؾهٞ , ْاقيب  ايطبٝع١ عٔ ا٫تٗاَات شات اـًؿ١ٝ ايؿك١ٝٗ )ضايٓٛع ٫ يف

ْٗا نًٗا تكسض عٔ َكسض ٚاسس ٖٞ تِٗ أٜسٜٛيٛد١ٝ إ,ؾعٛبٞ ...( , سٝح 

 ,ٚتٓتر َٔ عك١ًٝ ٚاسس٠ ٖٞ عك١ًٝ امل٪اَط٠ .

ا بٓػر ا َٚطنٶَا عٔ قكس ٚزٖا٤ ٚإَا تأثطٶإٜعٌُ ايعكٌ ايػٝاغٞ امل٪اَطاتٞ  

ٜٛيٛدٝا َٔ ا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ , ٜٗادِ بٗا املؿهط َٔ زاخٌ ا٭ٜسْٛع َٔ ا٭سهاّ 

َط ٚخس١َ أٜسٜٛيٛدٝات أدٓب١ٝ . لس ٖصا ايعكاب آٜؿهط خاضدٗا بتِٗ ايت

ِْٗ مياضغٕٛ إإٔ ْػُٝ٘ َجكؿٞ ٚسطاؽ ايٛط١ٝٓ , ا عٓس َا ميهٔ ٚانشٶ

١َُٗ سطاغ١ أبٛاب أٜسٜٛيٛدٝا ايٛط١ٝٓ اييت متجٌ ضأؽ َاهلِ 

كات ا شا داشب١ٝ عٓس ايطب. تػسٚ امل٪اَط٠ غ٬سٶ4ضَعٟ( ايػٝاغٞ)ضأؽ َاٍ

ضأؽ َاٍ ٕ ايهؿـ عٔ َتآَط ٜٗسز ق١ُٝ إايؿعب١ٝ ٚايؿب٘ َجكؿ١ , سٝح 

اٱٜسٜٛيٛدٞ يًُذتُع , هعٌ اؾُاٖري تتػان٢ ي١ًٖٛ عٔ ايتصَط َٔ 

 عطا٫ت ايػًط١ ٚؼٍٛ اٖتُاَٗا مٛ ايعسٚ اـاضدٞ .

ظ ع٢ً ١ امل٪اَط٠ نٛغ١ًٝ خبٝج١ يًشؿاإٕ ايؿهط امل٪اَطاتٞ ٜٓتر ْعطٜ 

ْٗا ؼاٍٚ دعٌ ا٭ؾطاز وػٕٛ ْؿػِٗ إغًط١ ا٭ٜسٜٛيٛدٝا , عٝح 

نذٓٛز هلِ زٚض قٛضٟ يف قاضب١ أٜسٜٛيٛدٝا أدٓب١ٝ , إْٗا ببػاط١ تعٌُ 

ٝٶ ا يهٔ ي٘ ْتا٥ر ع٢ً عػهط٠ ا٭ؾطاز ملٛاد١ٗ عسٚ ٜهٕٛ يف أغًب ا٭سٝإ ُٖٚ

, ٖٚٓا ٜهُٔ امطاف ا٭ٜسٜٛيٛدٝا . إش لس أْؿػٓا  يؿا٥س٠ َٔ ٜططح امل٪اَط٠

( , إْٓا ْعٝس إْتاز عس١َٝ Don Quijoteبكسز تهطاض ق١ٓ زٕٚ نٝؿٛت)

 غٝاغ١ٝ أخط٣ تطنع دٗسٖا ع٢ً قاضب١ ايطٛاسني اهلٛا١ٝ٥ . 

                                                           
تُاض تىضزَى , أؼثاب عٍُّح اعازج إٌؾط تاٌفٍؽفح ,ذطمجح أٔىض ِغُس , زاض األظِٕح 1

 132,ص 1554, 1احلسَصح ,تًنوخ , ط



  
   

>>> 

021 
 

إٕ نٌ أٜسٜٛيٛدٝا ؼٌُ يف شاتٗا ْعط١ٜ َع١ٓٝ يًُ٪اَط٠ ٚؽتًـ زضدتٗا 

و إشا ناْت اؾُاٖري تتكبٌ امل٪اَط٠ بًٗؿ١ يتًَٔ أٜسٜٛيٛدٝا ٭خط٣ . ؾ

ٕ اؾُاٖري ايعطب١ٝ ت٣ٛٗ َطاضز٠ إايتؿػريات ايػشط١ٜ اؾسٜس٠ , ؾ

ٕ إغبل ٚايطٛاسني اهلٛا١ٝ٥ , ٭ْٗا شات عكٌ غٝاغٞ مت تػٝري بٓٝت٘ ع٢ً َا 

إٔ نٌ ٚنشت , ٚأقبح بسٍ إٔ ٜعطف بعكٌ غٝاغٞ ٜعطف بعكٌ َ٪اَطاتٞ , 

 .4ؾ٤ٞ يف سٝا٠ ايعطب غٝاغٞ َا عسا ايػٝاغ١ٝ شاتٗا 

إٕ نٌ أٜسٜٛيٛدٝا مبا ٖٞ ب١ٝٓ ؾهط١ٜ َتها١ًَ ؼٌُ عس٠ آيٝات يًسؾاع عٔ 

ٕ خًل ْعط١ٜ إت ٖٞ ايعك١ًٝ امل٪اَطات١ٝ , سٝح شاتٗا , أِٖ ٖصٙ اٯيٝا

يًُ٪اَط٠ تؿػط بٗا غكطات ٚامطاؾات ا٭ٜسٜٛيٛدٝا ميجٌ يف سس شات٘ 

١ًٝ ايسؾاع١ٝ اييت متاضغٗا ا٭ٜسٜٛيٛدٝا بٛاغط١ ايؿهط امل٪اَطاتٞ . نٌ ايعُ

أٜسٜٛيٛدٝا ػاٚظٖا ايعَٔ ٫ تػتطٝع اؿؿاظ ع٢ً ٚدٛزٖا يف ايػاس١ إ٫ 

َٔ خ٬ٍ ططح أؾهاض امل٪اَط٠ ٚايبشح ايسا٥ِ عٔ نبـ ؾسا٤ ,ٖصٙ ايع١ًُٝ 

غٗا نجري َٔ تجبت ايطابع ايٓؿعٞ يف ع١ًُٝ املكا١َٚ ايجكاؾ١ٝ اييت مياض

 اا يف إطاض ايعكٌ اٱغ٬َٞ , يهٓٗا َٔ داْب آخط تٓتر ؾهطٶاملؿهطٜٔ خكٛقٶ

ٝٶ ٝٶ اغٝاغ  قا٥ِ ع٢ً أٖٚاّ امل٪اَط٠ .  اعسَ

 
 

 

                                                           
زلّس جاتط األٔظاضٌ , اٌعطب و اٌؽُاؼٍ إىل أَٓ: جصض اٌعغً اٌمسمي ,زاض اٌؽالٍ 1

 92,ص 1َ ,ط1554,
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سٝهت يتؿػري مل ؼو ْعطٜات يًُ٪اَط٠ يف تؿػري ظاٖط٠ َع١ٓٝ نُا 

ا ّ َٓعطًؿ2554غبتُرب 44ظاٖط٠ اؿطنات اؾٗاز١ٜ , ؾكس ناْت أسساخ 

ٝٶ ا آخط يف ايعكٌ امل٪اَطاتٞ ٖصٙ املط٠ ع٢ً املػت٣ٛ ايعاملٞ . ظٗطت عس٠ تاضى

ثط ٖصٙ ا٭سساخ ؼاٍٚ تؿػري قعٛز َا اقطًح عًٝ٘ إنتب ٚتٓعريات 

١ٗ َع١ٓٝ أٚ تكٛزٖا د مب٪اَط٠ ن١ْٝٛ تػطايصٟ أَا ُؾ ١ايعاملٝ ١ٝاٱضٖاب

, أٚ أْٗا يف بعض ايػطزٜات ا٭نجط ٖٛغ١ٝ متاضؽ ١ٜٖٛ َا مبٓطل قساَٞ

 ع١ًُٝ نؿـ امل٪اَط٠ ايعامل١ٝ اييت تكٛزٖا َٓعُات خؿ١ٝ .     

اٯٕ مٔ بكسز زخٍٛ منٛشز تطبٝكٞ يًؿهط امل٪اَطاتٞ , سٝح تعترب قه١ٝ 

َٔ ْعطٜات َ٪اَط٠  َا واى سٛهلاضٖاب ٚقهاٜا اٱطنات اؾٗاز١ٜ ٚاؿ

ٍ إٔ أبني نٝـ ت٪ثط ٚيف ٖصٙ ا٭غطط غأساا يسضاغتٓا. ٚخكبٶ فا٫ً

ْٗا يف , ٭غ٤ٛ ؾِٗ ايعاٖط٠ املسضٚغ١, بٌ إْ٘ اتؿاقُٗا ْعطٜات امل٪اَط٠ يف

, ٓاقط َتٛضط١ ؾٝٗا َٔ سٝح ٫ تسضٟنجري َٔ ا٭سٝإ تعٌُ ع٢ً محا١ٜ ع

نصيو غأساٍٚ إٔ أَٛنع ايعاٖط٠ املسضٚغ١ حملاٚي١ اغتؿطاف َٓٗر 

 قاحل يسضاغتٗا زضاغ١ ْاؾع١ ٚ قا٥ب١ . 

 جتناعية احلرب كعاهرة ا -1

ا عٔ ا٭سهاّ صاتٗا بعٝسٶبقا١ُ٥  إشا اعتربْا اؿطب ظاٖط٠ ادتُاع١ٝ

ا٭خ٬ق١ٝ , عٝح ميهٔ زضاغ١ َٛنٛع اؿطب ٚايعٓـ املرتتب عٓٗا بططٜك١ 

١ ,ػعًٓا منٛنع اؿطب نعاٖط٠ ع١ًُٝ باسجني عٔ دصٚضٖا عًُٝ

ٚخكا٥كٗا اييت تتذاٚظ ست٢ اؾٓؼ ايبؿطٟ ,يٓذس متج٬تٗا عٓس أْٛاع 
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شا ناْت ايسضاغ١ ايع١ًُٝ يًشطب تكطسّ بعس٠ . ٚإ4َع١ٓٝ َٔ اؿٝٛاْات

َٶ ا ممه١ٓ يف إطاض عًُٞ َٛنٛعٞ عٛا٥ل عاطؿ١ٝ ٚأخ٬ق١ٝ ٚ شات١ٝ ؾإْٗا عُٛ

ا ٓا ْبشح يف إطاض ايتاضٜذ اٱْػاْٞ ,ؾإٕ ا٫ٖتُاّ غٝٛد٘ قطعٶ.ٚمبا أْ

ْػاْٞ. يف عكطْا اؿايٞ متجٌ ايعاٖط٠ اؾٗاز١ٜ أِٖ يًشطب نٓؿاط إ

ا ٕ ناْت اؿطب بطبعٗا ٫ تٗتِ نجريٶٓتذات املعاقط٠ يعاٖط٠ اؿطب . ٚإامل

َٶتػٛؽ ْؿباملػا٥ٌ ا٭خ٬ق١ٝ يف غريٚضتٗا ؾإْٗا ع٢ً ايٓكٝض  ا ػٗا زٚ

ٝٶ ا ,سٝح ٫ تٛدس سطب غري عازي١ يف ْؿٛؽ َٔ ٜكَٕٛٛ بٗا ,ٚإ٫ َا أخ٬ق

ٌ تًو ايتهشٝات اٱْػا١ْٝ. ٖٚٛ ْؿؼ ساٍ ايتٓعُٝات اؾٗاز١ٜ ٜػٛؽ ظ

ٱهلٞ يف ؾٔ اؿطب. َٚجٌ مماضغتٗا باملكسؽ ,إْٗا تعتكس عكٗا اتػٛؽ ؾٗٞ 

َٶا٭ٜسٜٛيٛد١ٝ ايجٛض١ٜ ؼاٍٚ ػػٝس َا زعاٙ ؾ٬زميري  ايططٚح ا يٝٓني ٜٛ

)تػطٜع ؼكل اؿتُٞ ( بؿت٢ ايٛغا٥ٌ .ايعاٖط٠ اؾٗاز١ٜ ٖصٙ تعس َٛنٛع 

ايػاع١ ع٢ً َػت٣ٛ ٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ ٚاملٛنٛع ايَٝٛٞ يٛنا٫ت ا٭ْبا٤ 

ا بعسَا متت عٛمل١ ايعٓـ اؾٗازٟ يٝكٌ أقطاب ايعامل املدتًؿ١ خكٛقٶ

يًعاٖط٠  ناؾ١ . َٚا ٬ٜسغ إٔ ٚنا٫ت ا٭ْبا٤ ٖصٙ تٓعط نٌ َٓٗا

اؾٗاز١ٜ َٔ َٓعٛض َعني , ىتًـ أٚ ٜتؿل َٔ عس٠ أٚد٘ َع ا٭خط٣ . 

أٚ ايتذطميٞ ع٢ً ع١ًُٝ  ايتػٜٛػٞنصيو ٜتِ ٬َسع١ ١ُٖٓٝ ايُٓط 

ْٓا أَاّ ع١ًُٝ ؾٝط١ٓ عًك١ باؿطنات اؾٗاز١ٜ . مبع٢ٓ أْكٌ ا٭خباض املت

از١ٜ َٛد١ٗ , تٗسف ؾٝط١ٓ ططف َعني ٚؼًُٝ٘ َػ٪ٚي١ٝ ايعاٖط٠ اؾٗ

املؿٝط١ٓ قب٬ .ٖصا ايتُٓٝط ٖٛ َا ميهٔ تكٓٝؿ٘ نططح َ٪اَطاتٞ 

                                                           
, 1غاؼرىْ تىذىي , ؽا٘طج احلطب , ذطمجح أٍٍَ ٔظاض , زاض اٌفاضايب , تًنوخ , ط1

 11,11, ص9113
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ا َا تكازؾٓا عرب ا يف عس٠ ْعطٜات يًُ٪اَط٠ شات قٝت عاملٞ نجريٶَتذػسٶ

َجٌ ٖصٙ ا٫مطاؾات  كتًـ اـطابات اٱع١َٝ٬. ٚست٢ أػٓب ايٛقٛع يف

 ,١ٝ املػبك١دتٓاب ا٭سهاّ ا٭خ٬قٕ ٖصٙ ايسضاغ١ ؾٗٞ غتشاٍٚ ااملٓٗذ١ٝ ,ؾإ

 ٚنصيو غٝتِ ادتٓاب ؾذ داشب١ٝ ايطنٕٛ إىل سٌ منطٞ ٚغبب ناٍف

سضاغ١ هلٛؽ املطايب١ بإهاز سٌ َؿػط يًعاٖط٠ نهٌ .ئ تطنٔ ٖصٙ اي

ؾٛضٟ ,ٖصا ٖٛ َا هعًٗا بعٝس٠ عٔ َٓطل ايرتقٝع ٚايتًؿٝل . بٌ إٕ ٖصا 

ايبشح غٝشاٍٚ تػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً كتًـ ايتؿػريات ٚتبٝإ أٚد٘ 

هعـ ٚاـًٌ ؾٝٗا يف قاٚي١ يٛنع ايكاض٨ ع٢ً ا٭قٌ يف ب١٦ٝ َٓاغب١ اي

ميهٓ٘ َٔ خ٬ي٘ قطا٠٤ ايعاٖط٠  ٚإعطا٤ سهُ٘ بعٝسا عٔ نٌ ا٭سهاّ 

ايك١ُٝٝ املؿطٚن١ َػبكا .غتعٌُ ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً سح ايكاض٨ ع٢ً ايكطا٠٤ 

غٝاغٞ ,ٖٚصا اهلطٚب َٔ اؿهِ _غٝاغٞ ٫ بعكٌ أخ٬قٞ_بعكٌ عًُٞ

بإٔ اؿهِ ا٭خ٬قٞ ٜػتٓس يف ا٭غًب إىل اهل٣ٛ  تػٜٛػ٬٘قٞ ميهٔ ا٭خ

,َٚا أنًٓا أنجط َٔ ا٫عتُاز ع٢ً اهل٣ٛ يف زضاغ١ ايعٛاٖط يف ايعًّٛ 

 . اي٬َاز١ٜ اييت تتٓاٍٚ اٱْػإ نصات ٚ َٛنٛع ْٚتاز يف ْؿؼ ايٛقت
 ايتهدِ ايػهاْٞ ٚاؿطب 

نجري َٔ أمناط اؿٝا٠ َع ايتطٛض ايعًُٞ اهلا٥ٌ ايصٟ اتبع٘ تػري يف 

اٱْػا١ْٝ مل ٜؿٗس ايتاضٜذ َجًٗا قب٬ , سٝح يف ؾرت٠ قٝاغ١ٝ بسا١ٜ َٔ 

ايٓكـ ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ظٗطت اخرتاعات ٚانتؿاؾات غريت 

َؿّٗٛ اؿٝا٠ اٱْػا١ْٝ , اييت نإ هلا ايٓكٝب ا٭نرب َٔ ٖصا ايتطٛض 

خط لس أْ٘ ع٢ً قعٝس آاؿٝا٠ ٚطٍٛ أَسٖا . ٚ ا ع٢ً َػت٣ٛ دٛز٠خكٛقٶ

سػب اٱسكا٥ٝات تعترب املٓاطل اييت تٓسضز يف ايٓطام اٱغ٬َٞ َٔ أنجط 
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ُٶاملٓاطل خكٛب١ ع٢ً َػت٣ٛ اي٫ٛزات, ٚميجٌ ايؿباب دع٤ٶ ا َٔ ا َٗ

يطب١ٝ ٚؼػٔ ايعطٚف اجملتُعات اٱغ١َٝ٬. إناؾ١ إىل تطٛض ايعًّٛ ا

عزاز َع َطٚض ايعَٔ ٚاؿاي١ ٕ َتٛغط أَس اؿٝا٠ بايتأنٝس غٝاملعٝؿ١ٝ , ؾإ

ٝٶ ٓٶايكش١ٝ يف غٔ َتكس١َ غتتشػٔ تسضه ا ا مما هعٌ ا٭ؾطاز ا٭نجط غ

ٜتُػهٕٛ بٛظا٥ؿِٗ ٚأعُاهلِ نًُا أسػٛا ْؿػِٗ عاي١ دٝس٠ َع 

ٝٶِٗ يف ايػٔ . مما ٜٛيس ؾا٥هٶَتكس ا َٔ ايؿباب ايعا٥س عٔ طًب غٛم ا نُ

ـًٌ بني ْػبيت ايطًب ايعٌُ, ؾٝشسخ اْػساز يف غٛم ايعٌُ ْتٝذ١ ا

ٚايعطض . ٖصٙ اٯي١ٝ غتدًل َؿه١ً عٜٛك١ يًسٍٚ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬ 

ا ْتٝذ١ تعاٜس خكٛب١ املٛايٝس, سٝح غتٛاد٘ َؿانٌ َػتعك١ٝ يف خكٛقٶ

َٛاد١ٗ َؿه١ً ايبطاي١ ٚايتٛظٝـ ا٫دتُاعٞ يؿ١٦ ايؿباب. سٝح غٝٓتر 

ٖذط٠ خاضد١ٝ َهجؿ١ عٓ٘ إَا غهب ادتُاعٞ ٚنعـ يف َؿطٚع١ٝ ايسٚي١ أٚ 

 َجًُا تتذػس يف تكاعس اهلذط٠ َٔ ايب٬ز اٱغ١َٝ٬ إىل ايب٬ز ا٭ٚضٚب١ٝ.

صا ايتهدِ ا َٔ امل٪غػ١ ايتؿطٜػ١ٝ هليف ايكسِٜ ناْت اؿطب ْٛعٶ

ُٶٕ تعطٞ يًؿباب ٖسًؾايسميٛغطايف , ؾٗٞ يف أ ا ٚتػاعس ع٢ً ؼكٝل ا َٗ

هٝاؾًًٝٞ املتُج١ً يف تٛدٝ٘ ايتٛاظٕ ايسميٛغطايف , ٚع٢ً ٖصا ْؿِٗ ْكٝش١ َ

ايطاقات ؿطب خاضد١ٝ يًشؿاظ ع٢ً ايػًِ ايساخًٞ . ٚضأٜٓا نٝـ إٔ 

ايؿتٛسات اٱغ١َٝ٬ اـاضد١ٝ ؾهًت زٜٓاَٝه١ٝ س١ٜٛٝ يف بسا١ٜ َطس١ً 

اـ٬ؾ١ ايطاؾس٠ , ست٢ إشا َا تٛقؿت بسأت ايك٬قٌ ايساخ١ًٝ . ع٢ً ْؿؼ 

تٛيٝت٘ ع٢ً ايعطام ٱمخاز ثٛضتٗا ايػٝام قاّ اؿذاز بٔ ٜٛغـ ايجكؿٞ عٓس 

نس ا٭َٜٛني , بتٛدٝ٘ أٌٖ ايهٛؾ١ ٚايبكط٠ يًكتاٍ يف ايجػٛض نإغرتاتٝذ١ٝ 

ا يف إغرتاتٝذٝت٘ ا باٖطٶَٓ٘ ٫َتكام اؿطاى ا٫دتُاعٞ , ٚقس لح لاسٶ

ٖصٙ . ٚايتاضٜذ ٜؿري بٛنٛح إىل ع٬ق١ اؿطب بتؿطٜؼ ايتهدِ ايسميٛغطايف 
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ا عكطْا اؿايٞ , دعًت ييت ؾٗسٖتطٛضات ايؿهط١ٜ ا. ع٢ً سني إٔ اي4ٖصا

ا َا اتٗا املسَط٠ , بٌ إٕ اؿطب أقبشت ْٛعٶًؿكا َٔ اؿطب ٚايٓؿٛض نبريٶ

ٝٶ ٝٶغري َكبٛي١ إْػاْ ا بعٝسٶ_ا . ٖٚصا َا غٝذعًٓا ْكٌ إىل اغتٓتاز ا ٚأخ٬ق

, ٖٛ إٔ أسس أِٖ أغباب لاح اؿطنات اؾٗاز١ٜ  _عٔ املٓطل ا٭خ٬قٞ

املعاقط٠ ٖٞ أْٗا متجٌ آي١ٝ اؿطب اييت ػصب ايؿباب ايؿا٥ض ْتٝذ١ ٖصا 

ايتهدِ ايسميٛغطايف , ٚلاح ايكه١ٝ اؿطب١ٝ املططٚس١ َٔ قبٌ املٓعُات 

ٜس٠ َٔ اؾٗاز١ٜ ٫ ٜكتكط ع٢ً ايعامل اٱغ٬َٞ ؾكط بٌ يف أما٤ عس

ايعامل , َٔ َٓطًل إٔ ا٭ظَات ا٫قتكاز١ٜ ٚايتهدُات ايسميٛغطاؾ١ٝ ٚعسّ 

, نًٗا تػاِٖ يف تكاعس ق١ْٛٓ ايك٠ٛ ايؿباب١ٝ ٖٞ قهاٜا عامل١ٝ َعاقط٠ 

 يف ػاٙ سطنات اؾٗاز١ٜ . ؾُعطٚف إٔ نجرئٜ َٔ املٓدططنياؾاشب١ٝ 

يف ايسٍٚ ايػطب١ٝ ,  ايتٓعُٝات اؾٗاز١ٜ ِٖ َٔ املٓدططني اؾسز يف اٱغ٬ّ

 ٚضمبا تهٕٛ دصبتِٗ ايكه١ٝ اؿطب١ٝ هلصا ا٫نطاط . 

ا َٔ اؿٌ ٱزَاز ايؿباب يف ٕ ايتٓعُٝات اؾٗاز١ٜ تططح ْٛعٶميهٔ ايكٍٛ إ

ْٗا تططح ْؿػٗا نآي١ سطب١ٝ قازض٠ ع٢ً اغتٝعاب إ ١ ْؿط١ ,ٝسٝا٠ سكٝك

ٜٶ ٝٶاْسؾاع طُٛح ايؿباب ٚدٛز ايٛدٛزٟ تططح  ا , سٝح ع٢ً املػت٣ٛا ٚ عًُ

قه١ٝ َكسغ١ َع ٚعس ا٫غتؿٗاز ثٛاب اٯخط٠ , ٚع٢ً املػت٣ٛ ايٛاقعٞ 

غرتاتٝذٝاتٗا ي١ اـ٬ؾ١ , ٖٚٓا ٜهُٔ غط لاح إتططح َؿطٚع إقا١َ زٚ

 ايتذٓٝس١ٜ . 

 

                                                           
 132ؽا٘طجاحلطب ,ص,  غاؼرىٔثىذىي1
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 صدام , مصاحل دولية ومهعنات جهادية  -2

ميهٔ اعتباض َٓطك١ ايؿطم ايٛغط قٛض ملؿه١ً َا ٜعطف بكعٛز ايعٓـ 

املطتبط باؿطنات املػًش١ شات ايٓعِ ايؿهط١ٜ ايس١ٜٝٓ. ٖصٙ اؿطنات 

اييت مل تٓؿأ َٔ عسّ أٚ يف ؿع١ َع١ٓٝ بؿعٌ إضاز٠ َا نُا ٜتِٖٛ أقشاب 

ا ٚ َػببات ٚاقع١ٝ  ٖٚٞ أٜهٶ َػٛغاتايططح امل٪اَطاتٞ .بٌ إٕ هلا عس٠ 

تػتٓس ملؿطٚع١ٝ تطاث١ٝ ٚ ْك١ٝ تتُرتؽ بٗا . ٚع٢ً املػت٣ٛ ايٛاقعٞ ٜعزاز 

ٝٶ ٝٶا٭َط تعك ا ؽهع يعس٠ عٛاٌَ أخط٣ , سا ,ؾعاي١ٝ املًٝٝؿٝات اؾٗاز١ٜ ٚاقع

ؾٗٞ ؼتاز إىل َاٍ ٚ عتاز ,أٟ إىل زعِ َايٞ ٚاغرتاتٝذٞ ع٢ً ا٭قٌ يف 

 كًب١ يهٝاْٗا .بساٜاتٗا ا٭ٚىل ,ست٢ تتُهٔ َٔ تؿهٌٝ ايٓٛا٠ اي

أططس٘ غٝتِ زضاغ١ منٛشدني َٔ املٓعُات  إٔ ست٢ ْؿِٗ أنجط َا أضٜس

اؾٗاز١ٜ شات ايبعس ايعٛملٞ ,ايُٓٛشز ا٭ٍٚ ٖٛ يتٓعِٝ ايكاعس٠ ,ٚايجاْٞ ملا 

 ٜعطف بتٓعِٝ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬  ) زاعـ (.

  ايكاعس٠ 

اغب ٱهاز َا ؾهًت اؿطب ا٭ؾػا١ْٝ اييت زاضت يف ايجُاْٝٓٝات اٱطاض املٓ

ا بتٓعِٝ ايكاعس٠. ؾكس سسثت ثٛض٠ ؾعب١ٝ نس ايٓعاّ غٝعطف ٫سًك

ٖصٙ ايكًك١ً ؾطق١ أخط٣ يتكؿ١ٝ  تايؿٝٛعٞ يف املٓاطل ا٭ؾػا١ْٝ ,ٚناْ

اؿػابات بني اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚ عسٖٚا ايؿٝٛعٞ ا٫ؼاز 

عػهطٟ ايػٛؾٝتيت .ؾتهؿًت ايٛ.ّ.أ بتكسِٜ ايسعِ ا٫غرتاتٝذٞ ٚاي

)ايتػًٝح ٚ ايتسضٜب( يًُتطٛعٝني اٱغ٬َٝني ايصٟ دا٤ٚا َٔ َٓاطل 

عسٜس٠ يف ايعامل اغتذاب١ يسع٠ٛ اؾٗاز اييت أطًكٗا عسٜس ضداٍ ايسٜٔ 
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ٚايؿكٗا٤ . ٚتهؿٌ باؾاْب املايٞ زعِ اؿهَٛات اـًٝذ١ٝ ٚتربعات ضداٍ 

عطب١ٝ املاٍ ٖٓايو . ٚمت تػٌٗٝ إدطا٤ات ايتذٓٝس , ٚمسشت عس٠ زٍٚ 

بإْؿا٤ َعػهطات تسضٜب يًذٗازٜني )ايُٝٔ ,ايػٛزإ...( . ٚقس نإ ظعِٝ 

ٛ َعطٚف ضدٌ نُا ٖ _أغا١َ بٔ ٫زٕ _ايكاعس٠ أٚ ايطدٌ ا٭ؾٗط ؾٝٗا

سس٣ أغ٢ٓ ايعا٬٥ت ايػعٛز١ٜ , ٚقس تب٢ٓ ايؿهط أعُاٍ غعٛزٟ ٜٓتُٞ ٱ

ؿا٥ت . اؾٗازٟ ايػًؿٞ ايصٟ تكاعس بٛنٛح يف ايجُاْٝٓٝات َٔ ايكطٕ اي

َٶ نشطن١ َػًش١ ثٛض١ٜ يف  4333ا ؾكس ْؿأت ايكاعس٠ يف سٛايٞ عاّ عُٛ

سطب أؾػاْػتإ ,ٚقس تًكت ايسعِ ايًٛدٝػيت ٚايعتازٟ عٔ ططٜل اي٫ٜٛات 

املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ,إَا َباؾط٠ عرب اؾػٛض اؾ١ٜٛ , ٚإَا عرب ٚغاط١ 

ملايٞ عرب املدابطات ايبانػتا١ْٝ . نصيو تًك٢ تٓعِٝ ايكاعس٠ ايسعِ ا

اييت مل ٜػتؿعط زعاتٗا _ا ايػعٛز١ٜ مجع ايتربعات يف زٍٚ اـًٝر ٚخكٛقٶ

بٔ ٫زٕ ا ناْت يًًُٝاضزٜط أغا١َ ,  أٜهٶ _ايػًؿٕٝٛ خطط َا غٝهٕٛ !

ع٬قات ٚطٝس٠ َع ؾٝٛر اـًٝر ٚايعا١ً٥ املايه١ ايػعٛز١ٜ ٚنباض املتعاًَني 

يسٜين ػٓٝس ايؿباب يف فاٍ ايٓؿط . ٚقس ساٍٚ عرب ايسع٠ٛ يًذٗاز ا

املػًِ َٔ كتًـ بكاع ايعامل ,نٗسف أٍٚ َعًٔ ٖٛ اؿطب يف أؾػاْػتإ , 

ثِ نٗسف أٜسٜٛيٛدٞ أنرب ٖٛ ؼكٝل اـ٬ؾ١ غتتكاعس ٚتريت٘ إىل غا١ٜ 

. قس نإ هلصٙ املعْٛات عس٠ أٖساف إغرتاتٝذ١ٝ ,  2554أسساخ غبتُرب 

١ ايػٛؾٝٝت بأٟ مثٔ , سٝح ؾاي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ناْت تطٜس ٖعمي

١ َشٛيٝس٠ نُذطز ًَٝٝؿٝا قػري٠ أٚ ؾطناْت تٓعط يًشطن١ اؾٗاز١ٜ اي

َٔ املتعكبني اييت غتٓطؿ٧ مشعتِٗ بعس ْٗا١ٜ اؿطب ا٭ؾػا١ْٝ ٚايتدًل 

ا َٔ عكٝستٗا َٔ ايػٛؾٝٝت . بُٝٓا ناْت تٗسف ايػعٛز١ٜ اْط٬ًق

امل اٱغ٬َٞ نك٠ٛ ا٭قٛي١ٝ)غًؿ١ٝ ٖٚاب١ٝ( تسعِٝ ؾطعٝتٗا يف ايع
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َطنع١ٜ ٚ قاٚي١ نػب سًٝـ غين غًؿٞ , سٝح ظٓت ايسٚي١ ايػعٛز١ٜ 

ٝٶأْٗا غتهطب عكؿٛضٜٔ عذط ٚاسس , ٚ ٖٛ أْٗا غتهػب سًًٝؿ ا ٚ ا غٝاغ

تّٛغع زعٛتٗا ايس١ٜٝٓ يف املٓطك١ . َا ميهٔ ٬َسعت٘ نصيو ٖٛ اغتجُاض 

تعترب َٔ أنجط ايسٍٚ  ايكاعس٠ يف ايسٍٚ ايؿاؾ١ً َجٌ ايػٛزإ ٚايُٝٔ, ٖٚٞ

ا ا٫دتُاعٞ َٓٗا , نُا أْٗا ا يف كتًـ اجملا٫ت , خكٛقٶايعطب١ٝ ؽًًؿ

متتاظ بعكب١ٝ ز١ٜٝٓ أؾس . ؾايُٝٔ ناْت أؾكط ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚايػٛزإ 

بني ثٛض٠ اٱغ٬َٝني ٚسهِ ايعػهط , ٚاْتٗٞ بٗا ا٭َط إىل  تتأضدحناْت 

غ١َٝ٬ أؾس ٚطأ٠ َٔ غابكٝ٘ ١ٝ إؿطٜٔ ,أٟ سهِ عػهطٟ غًؿاؾُع بني اي

يف ؾدل )عُط ايبؿري( . قس ناْت ٖصٙ ايعطٚف ٚطُع َطانع  َتُج٬ً

ا عٔ بعس ايٓعط ا٫غتؿطايف , سٝح ايك٣ٛ يف خس١َ َكاؿٗا اـاق١ بعٝسٶ

ٖا مجٝعا , ٚمل تهٔ سػابات َطانع ايك٣ٛ ٖصٙ اتهح خط٪ غٝتهح إٔ

١ أٚ ًَٝٝؿٝا َشَع٘ . ؾايكاعس٠ مل تهٔ فطز ؾط تعطف َا١ٖٝ َا تتعاٌَ

عابط٠ تتشهِ بٗا ا٫غتدباضات نُا خٌٝ يًبعض , بٌ ؼٛيت إىل َا ٜؿب٘ 

َٓع١ُ زٚي١ٝ دٗاز١ٜ , تهع يف غاٜتٗا ا٭ٚىل تسَري َا تطاٙ َطنع ايؿط أٟ 

أَطٜها . ؾبعس ظٗٛض اـ٬ؾات سٍٛ إٜسٜٛيٛدٝا املػتكب١ًٝ ايكاعس٠ بني 

ٕ سٝح طايب ا٭ٍٚ ععاّ ٚأغا١َ بٔ ٫زٕ , ظٗط تٝاضا س اهللامل٪غػني عب

بٔ ٫زٕ بعٛمل١ ابايٓؿاط احملًٞ أٟ ا٫نتؿا٤ بايعٌُ ايساخًٞ , بُٝٓا ْاز٣ 

ايعٌُ اؾٗازٟ عرب ْؿط اٱضٖاب يف كتًـ بكاع ايعامل . ٚاْتٗت ٖصٙ 

 اـ٬ؾات باغتٝاٍ عبس اهلل ععاّ ٚتٛد٘ ْؿاط ايكاعس٠ مٛ ايعسٚ اؾسٜس

ايكسِٜ أٟ ايػطب ٚع٢ً ضأغ٘ ايٛ.ّ.أ . ع٢ً اؾاْب ايػعٛزٟ اْكًبت ا٭َٛض 

ّ , 4335ا ع٢ً عكب بعس سطب اـًٝر اييت بسأت بػعٚ ايعطام يًهٜٛت غ١ٓ ضأغٶ

 ايعطاقٞ ايػعٚ ٚٚنع. ايػعٛز١ٜ  ايعطب١ٝ املًُه١ إىل ٫زٕ بٔ أغا١َ عاز سٝح
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 ,ؾؿٞ خطط يف غعٛز آٍ هاَٗاٚس ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ 4335ّ عاّ ايهٜٛت

ايهٜٛت  يف ايعطاق١ٝ ايكٛات َٔ َكطب١ ع٢ً ايٓؿط ,ٖٚٞ سكٍٛ أِٖ ايػعٛز١ٜ

 ػُع إٔ ميهٔ اييت اٱغ٬َٞ ايعطبٞ ي٬ؼاز سػني قساّ يسع٠ٛ ,باٱناؾ١

 دٝس٠ ايػعٛز١ٜ ايكٛات ايعطاق١ٝ ,ناْت بايكٛات ايساخ١ًٝ َكاض١ْ املعاضن١

 ؾٗس املًو ع٢ً فاٖسٜ٘ خسَات ٫زٕ بٔ عطض. عسزٶا  أقٌ ٚيهٓٗا ايتػًٝح

 ايعطاقٞ ,ٚيهٔ اؾٝـ َٔ ايػعٛز١ٜ ايعطب١ٝ املًُه١ ؿُا١ٜ عبسايععٜع بٔ

 يًكٛات ايػُاح َٓ٘ بس٫ ,ٚاختاض ٫زٕ بٔ عطض ضؾض ايػعٛزٟ ايعاٌٖ

اعترب بٔ . 4ايػعٛز١ٜ ا٭ضانٞ ع٢ً با٫ْتؿاض اؿًٝؿ١ ٚايكٛات ا٭َطٜه١ٝ

ا َٔ اـٝا١ْ ,ٚاغتٓس ٚايًذ٤ٛ يًكٛات ا٭َطٜه١ٝ ْٛعٶ٫زٕ ٖصا ايطؾض 

ٓٶ ا مما تػبب يف ْؿٝ٘ إىل يعكٝس٠ اي٤٫ٛ ٚايربا٤ ٖٚادِ ايػًط١ ايػعٛز١ٜ عً

ّ .  َٚٔ املؿاضقات إٔ 4331ايػٛزإ ْٚعع اؾٓػ١ٝ ايػعٛز١ٜ َٓ٘ يف غ١ٓ 

ٜٶ ايُٝٔ ناْت اؿانٔ يًكاعس٠ َٚعػهطاتٗا ٚ مل تؿٗس تسخ٬ً ا إ٫ غعٛز

بعس ٚقٍٛ اؿٛثٝني شٟٚ اـًؿ١ٝ ايؿٝع١ٝ يًشهِ يف ايُٝٔ . مما ٜ٪نس إٔ 

املكاحل ايػٝاغ١ٝ املطنع١ٜ شات أ١ُٖٝ قك٣ٛ يف املٓطك١ ,ٚ اؿطنات 

َٶ ا بٓؿؼ ا٭١ُٖٝ اييت ْعط بٗا إىل قطاع املكاحل اؾٗاز١ٜ مل ٜٓعط هلا ٜٛ

ام أَا ايك٣ٛ بني ايسٍٚ ٚ ايك٣ٛ ايهرب٣ , ؾاملٓعُات اؾٗاز١ٜ تطٖب ا٭ؾد

 ايهرب٣ ؾٝٗسز ايٓعِ اؿان١ُ شاتٗا !

ٖٓايو سكٝك١ تعٗط يًعٝإ إٔ ايكاعس٠ مل ٜٓؿأ ْتٝذ١ َ٪اَط٠ ن١ْٝٛ أٚ 

ٝٶ عكٝس٠ أقٛي١ٝ  عس٠ أؾدام شٚٚ_ اغريٙ ,ٖٞ مل تٓؿأ َٔ ايعسّ أٚ اعتباط

                                                           
1 DOUGLAS JEHL , A NATION CHALLENGED: SAUDI ARABIA; Holy 

War Lured Saudis As Rulers Looked Away ,THE NEW YORK 

TIMES ,93 December 9111 
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, بٌ إٕ ا٭َط ايصٟ  _َتؿسز٠ اختاضٚا ايعٌُ املػًح ٚقاَٛا بأعُاٍ إضٖاب١ٝ

ٕ ناْت ٖسؾت َٔ عكس َٔ شيو ؾسٚض ايك٣ٛ ايسٚي١ٝ ٚإٓا ٖٛ أٜتهح ي

زعُٗا إىل ايكاعس٠ ؼكٝل أٖساف َكًش١ٝ أخط٣ غري إٔ َا َٔ كطط 

َٶ ٠ ايػٝاغ١ , ٚ قس ناْت تًو املؿادأ ا ع٢ً َا خطط عًٝ٘ يف عاملٜػري زٚ

َتُج١ً يف تهدِ ايبعبع اؾٗازٟ , إ٫ إٔ ايػٝاغ١ٝ ٚأؾعاهلا ٫ ؼاغب 

ٓٝات نُا ٜكاٍ )ٖصا إٕ ناْت ايٓٝات غ١ًُٝ أ٫ٚ!( , بٌ مبٓطل مبٓطل اي

ا٭ؾعاٍ ٚاملٓتذات . ؾاؿكٝك١ إٔ ايؿهط ا٭قٛيٞ يٝؼ ْتٝذ١ ايؿهط املانٟٛ 

ٚسسٙ بٌ , ٖٛ ْتٝذ١ ايعٛمل١ شاتٗا ٖٚصا َا غأساٍٚ إٔ أٚنش٘ يف ايعٓكط 

 املٛايٞ , ٚ يهٔ قب٬ ؾًًٓكٞ ْعط٠ ع٢ً سطن١ أخط٣ قاَت ع٢ً أْكاض

 غابكتٗا )ز.ا.ع.ف(

 )تٓعِٝ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ )ز.ا.ع.ف 

ظٗط تٓعِٝ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ يف ايعطام ٚايؿاّ يًعٝإ يف أعكاب ايؿٛن٢ 

ايٓامج١ عٔ اْػساز أؾل ايجٛض٠ ايؿعب١ٝ يف غٛضٜا. ؾٓعاّ بؿاض ا٭غس أظٗط 

ق٬ب١ ْازض٠ ٫ تبؿط بعٚاٍ قتٌُ , إناؾ١ إىل اعتُازٙ ع٢ً سًؿا٤ 

ٝذٝني نإٜطإ ٚسعب اهلل ٚضٚغٝا , مما هعٌ إَها١ْٝ تسخٌ أدٓيب اغرتات

َ٪ثط َجٌ شيو ايصٟ أطاح بٓعاّ ايعكٝس َعُط ايكصايف يف يٝبٝا غري ٚاضز 

َٶ ا . ع٢ً اؾاْب ايعطاقٞ ؾؿًت إغرتاػ١ٝ إعاز٠ بٓا٤ ايسٚي١ ايعطاق١ٝ متا

ايبعجٞ يف  اييت اْتٗذتٗا اٱزاض٠ ا٭َطٜه١ٝ بعس اٱطاس١ بٓعاّ قساّ سػني

ّ , ٚمل ٜٓذح ايٓعاّ املًٌٗٗ يٓٛضٟ املايهٞ يف بٓا٤ نٝإ زٚي١ ٫ٚ 2559غ١ٓ 

ست٢ إعاز٠ بٓا٤ ق٠ٛ زؾاع١ٝ ْادع١ , بعس إٔ غطست اٱزاض٠ ا٭َطٜه١ٝ أغًب 

ّ . نٌ ٖصا نإ ٜٛسٞ بإٔ 2559قٛات اؾٝـ ايعطاقٞ َٔ اـس١َ يف 
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سأت املًٝٝؿٝات ايجٛض١ٜ ا٭َٛض آ١ًٜ ي٬ْؿذاض , ٚيف خهِ ٖصٙ ا٭سٛاٍ ب

املٓاٖه١ يًٓعاّ اؿانِ تعٗط يف غٛضٜا , ٚاييت ناْت ؼع٢ بسعِ أدٓيب 

ْها١ٜ يف ايٓعاّ  _ا٭َط ٫ وٌٝ نطٚض٠ إىل امل٪اَط٠ _َباؾط ٚغري َباؾط

ٝٶ ا ضؾك١ إٜطإ ٚنٛضٜا ايؿُاي١ٝ ٚايعطام ايػٛضٟ ايصٟ نإ ٜطَع ي٘ نُٓ

( ٚنشًٝـ ي٬ًٍٗ OTANايتشايـ )ا نُشٛض يًؿط بايٓػب١ يًكٛات غابًك

. نأْٓا أَاّ تاضٜذ ٜعٝس ْؿػ٘ 4ايؿٝعٞ اٱٜطاْٞ بايٓػب١ يًػعٛز١ٜ َج٬ 

َٶ ا قبٌ ضبع قطٕ يف أؾػاْػتإ سٝح ٜبسٚ أْٓا نُا قاٍ ٖٝذٌ نُا سسخ متا

ثط ٖصا ظٗطت سطن١ . ع٢ً أ2ا َٓ٘ ؾ٦ٝا ْتعًِ َٔ ايتاضٜذ أْٓا ٫ ْتعًِ ؾ٦ٝٶ

اـ٬ؾ١ بعس تهعهع تٓعِٝ ايكاعس٠ عكب َػًش١ تعٝس ططح َؿطٚع 

 أؾػاْػتإ , ٖصٙ اؿطن١ ٖٞ َا اؿطب ا٭َطٜه١ٝ اييت ٚدٗت نسٙ يف

ػ٢ُ اٯٕ بس.أ.ع.ف , ٚقس لشت يف ايربٚظ َٔ نٌ املًٝٝؿٝات ايجٛض١ٜ يف ت

غٛضٜا يعاًَني : ا٭ٍٚ ٖٛ اعتُازٖا ع٢ً قاعستني , أ٫ُٖٚا يف ايعطام سٝح 

ػٛض١ٜ , ٚايجا١ْٝ اعتُازٖا ايقبٌ تطٛض ا٭سساخ  ناْت تٓؿط بؿهٌ قتؿِ

يف غٛضٜا ع٢ً َؿطٚع١ٝ ايجٛض١ٜ نس ايٓعاّ ايػٛضٟ . ٚايعاٌَ ايجاْٞ أْٗا 

تططح َؿطٚع زٜين ضازٜهاي١ٝ ٚمشٛيٞ)اـ٬ؾ١( ٖٚصا َا ٜهػبٗا داشب١ٝ 

ايصٟ ٜعاْٞ أغًب٘ سٝا٠ با٥ػ١ ا يف أٚاغط ايؿباب املػًِ اؾُاٖري خكٛقٶ

                                                           
إْ زعُ اٌؽعىزَح ٌٍٍُُّشُاخ اجلهازَح ادلؽٍحح مل َىٓ تغطع ذٍك حطواخ جهازَح 1

ٍُح ضطب دلظاحل اٌعسو , إضافح إض٘اتُح , تً واْ يف ٔؾط ادلرغغاخ اٌؽعىزَح رلطز عّ

الْ احلطواخ اجلهازَح شاخ ذٍفُح ؼُٕح ؼٍفُح ِصٍها ِصً اٌؽعىزَح , فال ميىٓ ٕ٘ا 

 أَضا إٔىاض ادلص٘ة اٌسَين و ذأشًنٖ عًٍ رلطَاخ اٌؽُاؼُح اٌىالعُح .
,  ذطمجح وذمسمي إِاَ عثساٌفراح إِاَ,  اٌعمٍىاٌراضَد, ُ٘جً.ض.ف.ف.ض9

 34, ص9113, 3ط, ٌثٕاْ-تًنوخ,  وإٌشطواٌرىظَعزاضاٌرٕىَطٌٍغثاعح 
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غٝات ا٫دتُاع١ٝ يًسٍٚ ايعطب١ٝ ايؿاؾ١ً. ٚقس نإ يًٗذطات ٌ ايػٝايف ظ

اييت أثبت تٓعِٝ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ )زاعـ( سٓه١ نبري٠ يف ع١ًُٝ _ايهبري٠ 

أثط نبري يف ايٓذاح ايػطٜع ايصٟ سكك٘  _ايسعا١ٜ ٚايتذٝٝـ اؾُاٖريٟ

ايتٓعِٝ ع٢ً أضض ايٛاقع , إناؾ١ إىل تػ١ُٝ قا٥سٙ خًٝؿ١ ٖٚٞ َا أعتربٖا 

ٝٶ ا عبكط١ٜ يف ايسعا١ٜ اٱع١َٝ٬ سٝح أنػب بٗصا تٓعِٝ ايسٚي١ ؾدك

اٱغ١َٝ٬ ْؿػ٘ َؿطٚع١ٝ ساٌَ يٛا٤ َؿطٚع اـ٬ؾ١ . ٚلح تٓعِٝ َا 

ٜعطف بايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ يف ؼكٝل اْتكاضات إغرتاتٝذ١ٝ يف ٚقت قٝاغٞ 

ّ , يٝػٝطط ع٢ً عسٜس َٔ املٓاطل 2541بسا١ٜ َٔ ايٓكـ ايجاْٞ َٔ عاّ 

١ُٗ يف ايعطام ناملٛقٌ ٚايؿًٛد١ ٚايطَازٟ , ٚلح نصيو يف ايػٝطط٠ امل

ع٢ً أدعا٤ نبري٠ َٔ ايؿطم ايػٛضٟ يٝتدص َس١ٜٓ ايطق١ نعاق١ُ ي٘ 

.إناؾ١ إىل اغتجُاضٙ يف ٚاقع ايؿٛن٢ ايػٝاغ١ٝ يف يٝبٝا يٝٓذح يف تجبٝت 

قاعس٠ سكٝك١ٝ ي٘ يف يٝبٝا , نُا أْ٘ لح يف نِ سطنات دٗاز١ٜ يف 

ًـ ايبكاع نبٛنٛ سطاّ ايٓٝذري١ٜ ٚسطن١ ايؿباب يف ايكَٛاٍ ٚبض كت

اجملُٛعات املػًش١ يف تْٛؼ ٚاؾعا٥ط ٚغريٖا . عكب ا٫ْتكاضات 

اٱغرتاتٝذ١ٝ ٖصٙ زخٌ تٓعِٝ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ يف َطس١ً أخط٣ , ٖٞ عٛمل١ 

ىل أْ٘ ْؿاط٘ , أٟ عٛمل١ اٱضٖاب ايعاملٞ , سٝح ٫ ٜطٜس بٗصا ايتٓعِٝ اٱؾاض٠ إ

ْ٘ ٜؿتح باب ٜططح قه١ٝ عامل١ٝ ٚإٔ ي٘ َطٜسٜٔ يف نٌ بكاع ايعامل ٚأ

ٜتعطض هلا َٔ ايتشايـ ايسٚيٞ ع٢ً اؿطب اييت  اضزٶا٫ْهُاّ يًذُٝع . ٚ

ٕ ايتٓعِٝ بٗذُات يف عس٠ َسٕ عامل١ٝ نباضٜؼ ٚبطٚنػٌ ٚبريٚت ؾإ

 ٚتْٛؼ ,إناؾ١ إىل تؿذري َػادس يف ايػعٛز١ٜ ٚايهٜٛت ٚنصيو إغكاط

َٶ ا بطابع ايطا٥ط٠ ايطٚغ١ٝ يف َكط ٚغريٖا َٔ ايعًُٝات اييت تتُٝع زٚ

ايس١َٜٛ , ٚناْت إغرتاتٝذ١ٝ ٖصٙ اهلذُات تٗسف إىل إؾاع١ ْٛع َٔ 
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ٝٶ ا تٗسف إىل زعا١ٜ إع١َٝ٬ بكسض٠ ايتٓعِٝ ع٢ً َطاضز٠ اٱضٖاب ايعاملٞ  ,ٚثاْ

ايتٓعِٝ يف سًِ َطٜسٜ٘ يف ؼكٝل َا ٜعطف باـ٬ؾ١ . يف َطس١ً َا لح 

ايتهدِ يٝكبح ايبعبع ايعاملٞ اؾسٜس , يهٔ عًٍٛ غ١ٓ بسأ با٫مػاض 

ا َا ع٢ً أضض ايٛاقع بؿكساْ٘ يعس٠ َٔ َٓاطل ْؿٛشٙ يف ايعطام سٝح ْٛعٶ

ّ إٔ ٜؿكس أغًب ْؿٛشٙ ع٢ً ايعطام . ٚيهٔ ايػ٪اٍ 2549ٜتٛقع بٓٗا١ٜ عاّ 

أٚ ٌٖ غٝٓذح  املطًٛب ٖٓا يٝؼ غ٪اٍ نِ غٝػتُط ايتٓعِٝ اؾٗازٟ؟

تٓعِٝ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ يف ؼكٝل أٖساؾ٘ أّ ٫ ؟ بٌ ايػ٪اٍ املطًٛب ططس٘ 

ٖٛ ٌٖ غٝهٕٛ تٓعِٝ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ )ز.أ.ع.ف( ٖٛ ا٭خري؟ أّ أْ٘ فطز 

 َطس١ً يف غريٚض٠ اؿطنات اؾٗاز١ٜ ؟ 
ميجٌ اغِ تٓعِٝ زاعـ يف سس شات٘) تٓعِٝ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ يف ايعطام 

ٚسسٙ ػٟٛ ٚايسعا١ٜ ايػٝاغ١ٝ , ؾا٫غِ ا يًت٬عب ايًاّ( منٛشدٶٚايؿ

َػتدسّ برباع١ يف ايتذٝٝـ اؾُاٖريٟ . ٚ٭ٕ َؿّٗٛ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ 

ا َٔ اؾاشب١ٝ ايرتاث١ٝ يف ايعكٌ اؾُاعٞ يٮ١َ اٱغ١َٝ٬ ايصٟ وٌُ ْٛعٶ

ٜتػص٣ كٝاي٘ َٔ ايرتاخ ٚايجكاؾ١ ايطانس٠ , سٝح ميهٔ ٬َسع١ إٔ 

٫ْتكاٍ ايتاضىٞ ٚايتطٛض١ٜ ايجكاؾ١ٝ َؿكٛز٠ يف ب١ٝٓ ايعكٌ ايعطبٞ بؿهًٗا ا

 اؿايٞ.

*    *    * 
ٌٖ ميهٔ يٓا إٔ ْٓهط َا ٜػُٝ٘ , ٮَط بط٣٩ قساّ املكاحل طْا يْع ثِ إشا

اـاضد١ٝ ع٢ً ايؿطم ا٭ٚغط . سٝح كساّ املطانع ايساخ١ًٝ ٚبػتٕٛ ٖٓٓت

اييت ؼاٍٚ إٔ تتبٛأ املها١ْ املطنع١ٜ يف ٜككس باملطانع ايساخ١ًٝ تًو 

اؿهاض٠ اٱغ١َٝ٬ , ٚاملطانع اـاضد١ٝ ٜككس بٗا ٖٓا خاق١ ايك٣ٛ ايعامل١ٝ 
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ضٚغٝا َٔ داْب آخط . ايهرب٣ أٟ اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ َٔ داْب , ٚ

ٕ ايكطاع يف ايؿطم ا٭ٚغط قهّٛ بكساّ ق٣ٛ إق١ًُٝٝ ميهٔ ايكٍٛ إ

ػعٛز١ٜ نُُجٌ يسٍٚ اـًٝر ايعطبٞ ٚاٱغ٬ّ ايػين ٚبني ٚعامل١ٝ , بني اي

إٜطإ نُجٌ يًؿٝع١ ٚ سًؿا٥ٗا ٚ بني تطنٝا اييت ؼاٍٚ إٔ تػتعٝس زٚضٖا 

املطنعٟ يف اؿانط٠ اٱغ١َٝ٬ بعسَا ؾؿًت يف ؼكٝل تٛدٗاتٗا ايػطب١ٝ 

ٖا يف املٓطك١ بٞ( . ٚبني ضٚغٝا اييت تسعِ سًؿا٤با٫ؼاز ا٭ٚضٚ م)ا٫يتشا

ٚاي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ اييت تؿعٌ ْؿؼ ا٭َط ٚيٛ إٔ ٖصٙ ا٭خري٠ 

ا إىل تتسخٌ يف نٌ َا ىل املػأي١ ايؿطم أٚغط١ٝ َٔ بانػتإ ؾطًق

ًٝر ٚ اؿطٚب ايعطب١ٝ اٱغطا١ًٝٝ٥ قبًٗا ست٢ ا . إٕ سطٚب اـؾًػطني غطبٶ

٤ يف غٛضٜا َا تًتٗا َٔ أسساخ غٛاّ 2559َٚطٜه١ٝ ع٢ً ايعطام يف ١ ا٭ًُاؿ

َٔ ٖصا أَهٔ تؿػري قعٛز ٖصا ايططح.ع٢ً ٚاقع١ٝ أٚ ايعطام نًٗا تأنس 

َٔ طبٝع١ ٖصا ايكساّ  ٠ا٭خري ٖصٙاؿطنات اؾٗاز١ٜ عػٔ تأقًِ 

 يكساّ املكاحل ٖصا ايصٟ َٓطك٘ ٖٛ : عسٚ عسٟٚ ٖٛ قسٜكٞ .     اٚاغتػ٬هل

يف إطاض ايؿهط  عٛاٌَ عسٜس٠ غاُٖت يف إٔ تهدِ إٜسٜٛيٛدٝا ايعٓـ املكسؽ

عِٝ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ايكاعس٠ ٚتٓ ٞ , ؾع٢ً املػت٣ٛ ايرتاثٞ مل تأتاٱغ٬َ

ٜٶ مبا مل ٜأت ا عٛز ع٢ً بسأ , ؾبسا١ٜ َٔ ب٘ ا٭ٚا٥ٌ , بٌ إٕ َؿطٚعُٗا ٖٛ ْعط

يًعسٜس َٔ اؿطنات ايجٛض١ٜ ايس١ٜٝٓ  ا باؿؿاؾني ٚق٫ًٛاـٛاضز َطٚضٶ

ايطازٜهاي١ٝ , لس ايتٓعُٝات اؾٗاز١ٜ بؿهًٗا اؿايٞ متجٌ ايتطٛض 

ػتُط٠ مل ٜتِ قطعٗا . ؾتٓعِٝ َا ٜعطف بايسٚي١ املايطبٝعٞ يًػًػ١ً 

اٱغ١َٝ٬ ٜػتٓس يف َؿطٚع٘ ع٢ً خًؿ١ٝ ايرتاخ )ايػًؿ١ٝ اؾٗاز١ٜ ,ؾتا٣ٚ 

ا اعتباض تٓعِٝ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬ ٚميهٔ أٜهٶابٔ ت١ُٝٝ , اؿان١ُٝ ...( ,

باَتٝاظ إٜسٜٛيٛدٝا يًعٓـ ايجٛضٟ املكسؽ . مٔ أَاّ ْعاّ ؾهطٟ  ممج٬ً
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ٜ٪َٔ بايعٌُ املػًح بهاؾ١ ايططم ٚا٭غايٝب اييت ٜػصٜٗا كٝاٍ تطاثٞ 

ٜٴػتٓهـ َٔ َٓطل ايتشٛاض ٚ _َٚٓعٛض١ٜ َٝتا تاضى١ٝ َكسغ١ , سٝح 

ٜٓعط إيٝ٘ نٓٛع َٔ ايؿو يف املكسؽ , ٚاملكسؽ ٫  اؾساٍ ايعك٬ْٞ , ٭ْ٘

ٕ ا احملان١ُ يف َعطن١ قؿني ,ؾإٜؿو ؾٝ٘ . َجًُا ضؾض اـٛاضز غابًك

ا َٔ ْعاَٗا ايؿهطٟ أٟ ايتٓعُٝات اؾٗاز١ٜ تطؾض ٚغرتؾض اْط٬ًق

قاد١ عك١ْٝ٬ , ٭ْٗا ببػاط١ ت٪َٔ باَت٬نٗا يًشكٝك١ املكسغ١ , إْٗا 

َٶببػاط١ تط٣ بأْٗا تط ٜٶ اطح يًعامل )ْعا ( إٜسٜٛيٛدٝا َكسغ١ , سٝح اؾهط

تكبح نٌ زع٣ٛ يًشٛاض ٚاجملازي١ ٚاملٓاقؿ١ ؾاضغ١ َٔ املع٢ٓ َع َطٜسٟ ٖصا 

ا ع٢ً ٖصا ايٓعاّ ايٓٛع َٔ ايؿهط , ٭ٕ ٖصٙ ايع١ًُٝ يف سس شاتٗا متجٌ خططٶ

ايؿهطٟ , إٕ ا٭َط ٖٓا ٜتعًل بتعكب عاطؿٞ َٓكطع ايٓعري ٜػتٓس ع٢ً 

ايػٝاغ١ٝ املكسغ١ .ع٢ً ٖصا ؾإٕ فٗٛزْا ايبشجٞ ٫ هب إٔ ٜسٚض  ؾهط٠

سٍٛ قاٚي١ إق٬ح َا ٫ ميهٔ إق٬س٘ , بٌ هب إٔ ْتذ٘ بٛاقع١ٝ عجٓا 

 إىل ا٭غؼ ٚايعًٌ !
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 تورط الداعية والواعغ الديين  -3

اغتجُط ايٛعاظ يف تهٓٛيٛدٝا اٱع٬ّ بأسػٔ ؾهٌ , سٝح ُٖٝٔ بٛنٛح  

ا َٔ ايٛعاظ ايػًؿٝني ع٢ً نجري َٔ بطاَر ايكٓٛات اٱع١َٝ٬ خكٛقٶ

ا٫ْؿتاح اٱع٬َٞ يف ايجُاْٝٓٝات ٚايتػعٝٓات .اعت٢ً املٓابط اٱع١َٝ٬ ؾٝٛر 

ًُا قػِ عٕٛ ايسع٠ٛ يٲغ٬ّ , سٝح لسِٖ قػُٛا اٱع٬ّ َجٚٚعاظ ٜسَّ

إ ٚعامل ايهؿط , ؾايكػ١ُ عٓسِٖ  قػُني : عامل اٱميايعامل إىل "أٚغػطني"

ٖٞ بني إع٬ّ ايهؿط ٚإع٬ّ ا٭ميإ ايصٟ ٜٓؿطْٚ٘ ِٖ , ٚقس نإ ملجٌ ٖصٙ 

ايتكٓٝؿات أثط بايؼ يف اغتُاي١ ْؿػ١ٝ اؾُاٖري املػ١ًُ مما غاِٖ يف خًل 

.ٚقس ناْت يًُؿاِٖٝ املٗٝذ١ ضأؽ َاٍ إع٬َٞ هل٪٤٫ ايؿٝٛر ٚ ايسعا٠ 

سهٛض باضظ يف خطابات ايٛعاظ ٚايسعا٠ , ؾتذسِٖ ٜٓتكًٕٛ بني َؿاِٖٝ 

اؾٗاز ٚاي٤٫ٛ ٚايربا٤ ٚقهاٜا اـ٬ؾ١ ٚا٭١َ اٱغ١َٝ٬ بططٜك١ غطش١ٝ, 

ا يف ايجكاؾ١ ايؿعب١ٜٛ ,اييت ْعطت يٛعاظ ايكٓٛات يهٓٗا ؾعاي١ دسٶ

١َٝ٬ .ٚبٗصا نػب ٚعاظ ٚزعا٠ ٚايؿها٥ٝات نُساؾعني عٔ ايعكٝس٠ اٱغ

ايكٓٛات اٱع١َٝ٬ َهاْتِٗ عرب خًل ضأؽ َاٍ قسغٞ .  يف ايبسا١ٜ تؿا٤ٍ 

ايٛعاظ ٚ ايسعا٠ بعٗٛض اؿطنات اؾٗاز١ٜ , سٝح ضَع هلا نُسخٌ يعٛز٠ 

ا زعٛات يًذٗاز ٚيًتعب١٦ ايٓؿػ١ٝ يف اـطابات سًِ اـ٬ؾ١ . ٚلس ٚانشٶ

إٔ ٜٓكًب ايػشط ع٢ً ايػاسط ٚوسخ اْؿكام املدتًؿ١ يًٛعاظ ٚايسعا٠ قبٌ 

يف قؿٛف ايسعا٠ شاتِٗ , غبب ٖصا ا٫ْؿكام ٖٛ زعِ ايؿهط اؾٗازٟ َٔ 

عسَ٘ .ٚبعسَا اتهشت طبٝع١ ْؿاط اؿطنات اؾٗاز١ٜ ع٢ً أضض ايٛاقع , 

ؾُِٓٗ َٔ قطض ترب١٥ ْؿػ٘ ٚايطنٕٛ يعكٝس٠ أقٌ محاغ١ٝ )ايػًؿ١ٝ املسخ١ًٝ 

َٔ قطض اغتعُاٍ ايتك١ٝ ٚتػٝري يػ١ خطاب٘ إىل يػ١  ٚاؾا١َٝ ... (, َِٚٓٗ
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أنجط ٚزاع١ ,يف ضؾض ايبعض اٯخط املٗاز١ْ ٚ زخًٛا يف زا٥ط٠ املػهٛب عًٝ٘ 

 عٓس غًطات أٚطاِْٗ .

إٕ ايتؿطٜع يًعًُٝات ا٫ْتشاض١ٜ نس َا ٜعطف بأعسا٤ اٱغ٬ّ يف ايؿتا٣ٚ  

ضداٍ ايسٜٔ  ٛر ٚ ايسعا٠ )أغًباؾٗاز١ٜ ايكازض٠ عٔ نجري َٔ ايؿٝ

غ٬َٝني ناْٛا ٜؿطعٕٛ هلصٙ ايعًُٝات يف ايبس٤( غطعإ َا ؼٍٛ َٔ اٱ

شا َا أخصْا يف , ٚ ا٭َط َٓطكٞ ٚغريٚض٠ طبٝع١ٝ إزٜاض ايهؿط إىل زاض اٱغ٬ّ 

ًً ا إىل تهؿري ا٫عتباض َكازض ايؿهط اؾٗازٟ املعاقط سٝح ٜؿري غٝس قطب َج

بسأ اؿان١ُٝ ست٢ تًو اييت تسعٞ ناؾ١ اجملتُعات ٚايسٍٚ اييت ٫ تكط مب

ع٢ً ؾان١ً  . أَا َٔ مياضؽ َٓطل ايٛعغ4ا٫ْتُا٤ إىل ايسٜٔ اٱغ٬َٞ 

ِْٗ يف َجايٝتِٗ ٜعُٕٗٛ ,سٝح ٜػتشٌٝ عًٝ٘ إٔ ايٛعاظ ٚضداٍ ايسٜٔ ؾإ

ًٜشغ َجٌ ٖصٙ ايػريٚضات ايتاضى١ٝ ٭ْ٘ ٫ ٜعٞ َا ٜٓطل ب٘ . ؾتذس 

ٚيف خطب١ أخط٣ ٜسعٛ يًتعكٌ ٚاملػامل١. ا يًتكتٌٝ ايٛاسس َِٓٗ ٜسعٛ غانبٶ

٫ تكٓع اؾُاٖري, إٕ ٖصٙ ا٫ظزٚاد١ٝ إشا نإ ايسعا٠ ٜتُرتغٕٛ بٗا ؾٗٞ 

َباز٨ املٓطل أ٫ ٖٚٛ َبسأ اهل١ٜٛ ٚا٭َط َٓطكٞ ٫ ٜػتكِٝ بٌ ٖٛ نس أِٖ 

َٚبسأ عسّ ايتٓاقض , ؾ٬ ميهٔ إٔ ٜهطظ أسسِٖ بٛعغ ٚ ٜأتٞ بٓكٝه٘ .٭ٕ 

ات ,أٟ خطاب اؿكس َا تطٜس ٚ ٖٞ بطبٝعتٗا متٌٝ يًُشؿعاؾُاٖري تٓتكٞ 

ٕ تطٛض ا , ؾإا َا قسميٶٕ ناْت ٖصٙ ا٫ظزٚاد١ٝ َكبٛي١ ْٛعٶٚ ايعٛاطـ . ؾإ

ايعكٌ اؿسٜح دعٌ ا٭َط غري قابٌ يًكبٍٛ . بايتايٞ ٜكبح ظٗٛض 

ا َٔ ايػريٚض٠ املتٛقع١ ملا ٜعطف بكعٛز ا٭قٛيٝات ايتٓعُٝات اؾٗاز١ٜ ْٛعٶ

َٔ ايجُاْٝٓٝات َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ , ٚ شيو ْتٝذ١ يعس٠ عٛاٌَ  بسا١ٜ

                                                           
 11ؼُس لغة , ِعامل يف اٌغطَك ,ٔؽرح اٌُىرطؤُح )شثىح حىاض تىاتح األلظً ( ,ص 1
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غأساٍٚ تػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً بعهٗا عًٝٗا يف ؾكطات آت١ٝ . ٫ٚ ميهٔ إٔ 

ِّ ٌ بُٓط١ٝ خطاب ايٛعغ ٚ ايسعا٠ َػ٪ٚي١ٝ ايتػبب يف تهدِ ايعاٖط٠ م

اخ١ًٝ اؾٗاز١ٜ ٚخطٚدٗا عٔ ايػٝطط٠ . بٌ إٕ ا٭َط ٜتعًل بعس٠ عٛاٌَ ز

ْٗا ظاٖط٠ َطنب١ بعس٠ ع٬قات ٚقسزات د١ٝ , دٖٛط١ٜ ٚعطن١ٝ ,إٚخاض

ا ع١ًُٝ تاضى١ٝ ط١ًٜٛ ضاؾكت غكٛط ايعكٌ غاُٖت يف ٖصا ا٭َط , ٖٚٞ أٜهٶ

اٱغ٬َٞ . إٕ ايؿطز املػًِ املعاقط ٜؿعط با٫غرتاب ٚايؿطاؽ ايؿهطٟ , ؾ٬ 

ملجايٝات ايعطٚف اؿاي١ٝ تػُح بٓؿ٤ٛ َس١ْٝ إغ١َٝ٬ تًو اييت تسعٛ هلا ا

اٱغ١َٝ٬ , ٫ٚ نصيو يعٗٛض فتُع عطبٞ َتطٛض ,ميهٓ٘ إٔ ٜٓاؾؼ 

ايٓعاّ ايؿهطٟ  تُع اؿساثٞ ايػطبٞ . ٚبٗصا ٜػسٚبايتٛاظٟ منٛشز اجمل

اؾٗازٟ اٱغ٬َٞ بؿهً٘ املعاقط نشان١ٓ مياضؽ ؾٝٗا ايؿباب املػًِ 

بت اٱضاز٠ يف كٝاي٘ املهبٛت . ع٢ً شنط غري٠ املهبٛت , ؾا٭ْع١ُ ايعطب١ٝ ته

اٱْػإ , بٌ تهبت اٱْػإ ْؿػ٘ غٛا٤ ضغبات٘ ايطبٝع١ٝ أٚ ْؿاط٘ ايعكًٞ 

.ٖٚصا ايهبت شات٘ ميهٔ أخصٙ نؿطن١ٝ تؿػري١ٜ يًك٠ٛ املتؿذط٠ يًعاٖط٠ 

اؾٗاز١ٜ . ؾؿٞ سني تٛؾط املٓعُات املػًش١ اؾٗاز١ٜ َػاس١ يًشًِ 

ا٭ْع١ُ ايعطب١ٝ عٔ ؾتح ايطٛباٟٚ بايسٚي١ ايس١ٜٝٓ املكسغ١ . يف سني تعذع 

ايطٚح ايجٛض١ٜ هلصا  ا عٔ فاضا٠فاٍ يًطُٛسات ايٛاقع١ٝ , ٚتعذع أٜهٶ

اؾٌٝ املػًِ ايكاعس , سٝح ٫ تػتطٝع إٔ تٛؾط ي٘ فا٫ت ي٬ضتكا٤ غٛا٤ 

ايٛاقعٞ أٚ املتعايٞ . ٖٚصا َا ؼػٔ باَتٝاظ قٓاعت٘ ايتٓعُٝات اؾٗاز١ٜ 

غرتاتٝذٝاتٗا ايع٬قات اٱْػا١ْٝ , ٚلاح إ اٍاييت ٜؿٗس هلا بايرباع١ يف ف

ايسع١ٜٛ )ايربٚباغْٛسا ( زيٌٝ شيو . عٝح متًو قسض٠ ٖا١ً٥ ع٢ً دًب 

املطٜسٜٔ ٚايتشهِ يف املٛاضز ايبؿط١ٜ ٚقٓاع١ اؾُٗٛض ايػٝاغٞ . ٚأَاّ 

 بساٜاتٗا ٚتكعميٗا , قاٚي١ ا٭ْع١ُ ايعطب١ٝ تكعِٜ لاح ٖصٙ ايتٓعُٝات يف
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غرتاتٝذٝات ا٭ؾ١ْٝٛٝ املعطٚؾ١ , اييت أثبتت أْٗا ٫ يٲ اعٗاتبٚشيو عرب ا

ا ع٢ً تػين ٫ٚ تػُٔ َٔ دٛع . َٚع اظزٜاز ٚاقع ا٭دٝاٍ ايكاعس٠ ب٪غٶ

املػت٣ٛ  ايؿهطٟ ٚاملازٟ َعا ٜؿهٌ تطٜام غشطٟ ٜػُح يًتٓعُٝات 

 اؾٗاز١ٜ بايبكا٤ ٚايتهدِ َا أَهٓتٗا ايعطٚف َٔ شيو .

طؾس غطاباتِٗ َٚؿاضٜعِٗ اييت ناْٛا ٜهطظٕٚ بٗا, يكس تٛضط ايساع١ٝ ٚامل

ٚنإ ايساع١ٝ أنجط َٔ اغتدسّ ايتؿػريات امل٪اَطات١ٝ ٚاتِٗ نٌ َٔ 

ْؿػ٘ ممجٌ اٱغ٬ّ  سٜس اٱغ٬ّ ,ٚيف ٖصا نإ ٜط٣ يفىايؿ٘ بايتآَط ٚتٗ

ٚايٓاطل ايطمسٞ بامس٘ ٚ إٔ نٌ َٔ ىايؿ٘ َاضم عٔ اٱغ٬ّ َتآَط عًٝ٘ . 

ا تًو ٛعاظ أنجط َٔ غاِٖ يف اْتؿاض ْعطٜات امل٪اَط٠ خكٛقٶبٗصا نإ اي

ٝٶاتتٓاٍٚ اهل١ٜٛ  ا , مبع٢ٓ أْ٘ ٱغ١َٝ٬ . نصيو نإ خطابِٗ مشٛي

١ٝ ايسٜين وتهط املعطؾ١ ايع١ًُٝ ٚايػٝاغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚايسٜٔ ٚنٌ اعايس

ٕ ٚإ , بٗصا ٜهٕٛ ايساع١ٝ شا زٚض باضظ يف ٖصٙ ايعاٖط٠ . فا٫ت اؿٝا٠ ف٬ًُ

ساٍٚ بعهِٗ ايرتادع ضمبا عٔ قٓاع١ أٚ بػبب اٱنطاٙ ايٛاقعٞ , سٝح 

نصيو ٜعٗط َا ٜػ٢ُ ع١ًُٝ ايتكٞ .ميهٓٓا تؿػري ٖصا ايرتادع 

مل ٜػري خٝاضٙ اختٝاضٙ بٌ  حْ٘ ع٢ً ا٭ضداغتدساّ خطاب أنجط ٚز١ٜ ؾإٚ

بإنطاٙ ايعطٚف ايٛاقع١ٝ ٚض١ٜ٩ اؾُاٖري ـطاب َؿطٚع ايػٝاغ١ ايس١ٜٝٓ , 

نُا ٜكاٍ َهطٙ أخاى ٫ بطٌ . سٝح ؼٍٛ ايسعا٠ ايصٜٔ غٝططٚا ع٢ً 

َٶ ٖا إىل َطنع ا َٔ بس٤ايؿها٤ات اٱع١َٝ٬ ايعطب١ٝ بعس أظٜس َٔ ث٬ثني عا

ٛيٝه١ٝ خطابٗا فرب٠ بايعطؾ١ٝ ايهعـ .َجًُا غريت ايهٓٝػ١ ايهاث

ٕ ايعطٚف تًعب تٗا يف أٚضٚبا , يصا ميهٔ ايكٍٛ إايتاضى١ٝ بعس تٗاٟٚ ؾعبٝ

ا يف ْٛع١ٝ اـطاب ايسٜين ٚيٮغـ نجري َٔ امل٪غػات ايس١ٜٝٓ ا باضظٶزٚضٶ

 اٱغ١َٝ٬ تػري خطاباتٗا ٫ عٔ قٓاع١ بٌ مبٓطل ايػًب١ .   
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 لفكر األصولي املوجة الثالثة والعوملة وتصاعد ا-4

( إٔ ايعامل زخٌ يف Toffler Alvinٜط٣ املؿهط ا٭َطٜهٞ ايؿني تٛؾًط)

َطس١ً دسٜس٠ مساٖا املٛد١ ايجايج١ , أٟ بعس املٛد١ ا٭ٚىل ٖٚٞ ايجٛض٠ 

ٕ املٛد١ ايجايج١ ٖٞ املتُج١ً يف ايجٛض٠ ايكٓاع١ٝ , ؾإايعضاع١ٝ ٚاملٛد١ ايجا١ْٝ 

. ٚقس نإ َٔ أِٖ َٔ ْتا٥ر املٛد١ ايجايج١ َا 4ايجٛض٠ املعطؾ١ٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ

ٜعطف بايعٛمل١ سٝح تتػري املؿاِٖٝ ا٫قتكاز١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ ٚايعػهط١ٜ . ٜط٣ 

 ١ا يف سطب اـًٝر ايجا١ْٝ ْاػتٛؾًط إٔ ٖعمي١ اؾٝـ ايعطاقٞ ايهدِ عسزٶ

عٔ أْ٘ نإ دٝـ َٔ املٛد١ ايجا١ْٝ , بُٝٓا نإ اؾٝـ ا٭َطٜهٞ َٔ 

. ْؿؼ ا٭َط ٜٓطبل ع٢ً ايٓعِ ا٫قتكاز١ٜ سٝح غكط 2ايج١املٛد١ ايج

ايٓعاّ ا٫ؾرتانٞ ايكا٥ِ ع٢ً املكاْع ايهرب٣ أَاّ تطٛض املٝهطٚتهٓٛيٛدٝا 

اييت ؾهًت زعا١َ اْتكاض ايطأمساي١ٝ ع٢ً سػاب ا٫ؾرتان١ٝ َجًُا أؾاض 

 . إٕ ٖصا ايتعٛمل9إيٝ٘ املبؿط بٓٗا١ٜ ايتاضٜذ ايًٝرباي١ٝ ؾطْػٝؼ ؾٛنٜٛاَا

ٜعين بكؿ١ أخط٣ إٔ نٌ اـكٛقٝات يف ايعامل غتكبح َٓؿتش١ ع٢ً 

بعهٗا , مما ٜٛسٞ بعٗٛض قِٝ عامل١ٝ َؿرتن١ . ٖٚهصا ظٗطت املٛن١ 

                                                           
اٌفٌن ذىفٍط ,حضاضج ادلىجح اٌصاٌصح , ذطمجح عظاَ اٌشُد لاؼُ , اٌساض اجلّاً٘نَح 1

  135ص 1551, 1ٌٍٕشط واٌرىظَع واإلعالْ , ط
, أشاء حضاضج جسَسج ؼُاؼح ادلىجح اٌصاٌصح , ذطمجح حافؼ اجلّايل ,  اٌفٌن ذىفٍط9

 13, ص1554ِٕشىضاخ احتاز اٌىراب اٌعطب , 
ِطوع ,  ذطمجح حؽٌن امحس أٌِن,هناَح اٌراضَد وذامت اٌثشط ,  لطٔؽُػ فىوىَاِا-3

 53-51,ص 1553, 1ط, ِظط-اٌما٘طج, اال٘طاَ ٌٍرطمجح وإٌشط
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ايعامل١ٝ ٚايجكاؾ١ ايعامل١ٝ ٚاٱع٬ّ ايعاملٞ ٚايطٜان١ ايعامل١ٝ ٚٚغا٥ٌ ا٫تكاٍ 

 ايعامل١ٝ ٚأٜها اٱضٖاب ايعاملٞ ! 

ٌ املجاٍ َٚٔ بعسٙ تٓعِٝ )ز.ا.ع.ف( ٜتبعٕٛ إٕ تٓعِٝ ايكاعس٠ ع٢ً غبٝ

ٝٶٕٛ منٛشدٶايٓؿاط ايعاملٞ . ٚبٗصا ؾِٗ ميجًَٓٗر ايتذٓٝس ايعاملٞ ٚ ا ا ؾعً

يًُ٪غػ١ ايعٛمل١ٝ املتذػس٠ يف ايؿطن١ َتعسز٠ اؾٓػٝات . ؾاملٓعُات 

اؾٗاز١ٜ نصيو ٖٞ َٓعُات َتعسز٠ اؾٓػٝات ؼاٍٚ مجع َطٜسٜٗا َٔ 

ٍٛ قه١ٝ ٚاسس٠ تطغِ يٛا٤ٖا يف ايسؾاع عٔ اٱغ٬ّ كتًـ بكاع ايعامل س

. ٜٚط٣ املؿهط  _ا ع٢ً سطب٘ ع٢ً اٱغ٬ّضزٶ_بايك٠ٛ ٚبٓؿط ايطعب يف ايعامل

ايؿطْػٞ املٗتِ بايسضاغات اٱغ١َٝ٬ أٚيٝؿٝ٘ ضٚا بإٔ قعٛز ا٭قٛيٝات 

ٕ قسضتٗا ع٢ً اْؿكاهلا عٔ أٟ ثكاؾ١ ق١ًٝ سٝح إاملعاقط٠ ْاتر عٔ 

 .4مبكساضٖا ع٢ً ايتعٛمل  ايكعٛز ؼسز

ميهٓٓا نصيو اعتباض ايعٛمل١ سكٝك١ َٔ املعطٝات ايٛاقع١ٝ , ٚايعٓـ املعٛمل 

ٖٛ نصيو سكٝك١ ظاٖط٠ يًعٝإ. ؾهجريٕٚ ممٔ ٜعًكٕٛ مشاع١ تكاعس 

ا ٚوًُٕٛ ٖصا ا٭خري َػ٪ٚي١ٝ ايعٓـ ايعٓـ ع٢ً ايؿهط ايسٜين سكطٶ

َٶ إىل طبٝع١ اٱْػإ . إٕ اٱْػإ  ا ايطدٛعٚايعكاب يف ايتاضٜذ , ٜٓػٕٛ زٚ

صا ا٫غتٓتاز أِٖ ؾ٬غؿ١ َٝاٍ يًٓعاع ٚايتٓاظع بايطبع , ٚقس تٛقٌ هل

١ ٚايسٚي١ يف ايتاضٜذ َٔ َهٝاؾًًٝٞ إىل ٖٛبع ٚست٢ ضٚغٛ ايصٟ ٜٓعط ايػٝاغ

يٓٛع َٔ ايطَٚاْػ١ٝ ٜعترب إٔ بني ايًّاتػاٟٚ ٚتطٛض اؿهاض٠ ع٬ق١ تٓاغب . 

ايطغب١ يف ٌْٝ ا٫عرتاف تؿهٌ احملطى ايػٝاغٞ  نصيو اعترب ٖٝذٌ بإٔ

                                                           
 زاضاٌؽالٍ, ذطمجحطاحل األمشط, مسغ ظِٓ زَٓ تال شمافحاجلهً ادل,اوٌُفُُٗ ضوا1

 93ص, ٌثٕأثًنوخ,
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يٲْػإ يف ايتاضٜذ , ٖٚصٙ ايطغب١ يف ٌْٝ ا٫عرتاف بطبٝع١ اؿاٍ غري 

ا إٔ زٜاْات عسٜس٠ َجٌ املػٝش١ٝ َطتبط١ بأؾهاض َع١ٓٝ َجٌ ايسٜٔ ,خكٛقٶ

ا َٔ ضغبات اٱْػإ اييت ٜطغب يف تهبح ٖصٙ ايطغب١ . ؾايسٜٔ ميجٌ دع٤ٶ

ايعاملٞ بٗا . ٚمٔ ْط٣ يف ايتاضٜذ املعاقط إٔ قطاعات ؾطض ا٫عرتاف 

خطري٠ ْؿأت يًسٚاؾع ا٫قتكاز١ٜ ايبشج١ )ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ع٢ً َكٛي١ 

ب١ٝٓ ايؿٛق١ٝ ( إ٫ أ١ُٖٝ َاضنؼ( سٝح مل تهٔ يٮؾهاض ٚاملعتكسات )اي

ا٫ؼاز , َٚجاٍ شيو ايكطاع بني اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚثا١ْٜٛ

ٜسٚيٛدٞ )ايؿٝٛع١ٝ ,ايًٝبرياي١ٝ( ٚا٫قتكازٟ بني ايػٛؾٝيت ؾٗصا ايكطاع ا٭

ا ايطأمساي١ٝ ٚا٫ؾرتان١ٝ ايصٟ ْؿأ عكب اؿطب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ َعٛنٶ

ا ,ٚظٌ ٜٗسز ايعامل يعس٠ عكٛز قطاع ا٭ٜسًٜٛدٝات ايٛط١ٝٓ ٚ ايؿاؾ١ٝ غابًك

٢ً ايكطاع اي٬زٜين ,ٚإٔ َٔ ايعَٔ عطب ١ْٜٚٛ َسَط٠ .ٖٛ أؾهٌ َجاٍ ع

ايكطاع طبٝع١ إْػا١ْٝ , ؾكط أؾهاي٘ تتػري َع تطٛض املٓع١َٛ اٱْػا١ْٝ . 

ٕ َاقسم َؿّٗٛ ـ ٚبح ايطعب , بايًػ١ املٓطك١ٝ ؾإإشا ضبطٓا اٱضٖاب بايعٓ

ا خاضز اجملاٍ ايسٜين , بٌ إٕ ايعٓـ ايٓاتر عٔ ايتعكب ايعٓـ غُٝتس ٚاغعٶ

ا ٖاب ايصٟ ميجٌ ايهٌ . بٗصا ٜكبح اٱضٖاب ْٛعٶا َٔ اٱضايسٜين ٜكبح دع٤ٶ

ٝٶ ا َٔ ايٓٛاتر اؾاْب١ٝ يًعٛمل١ , ؾاؿطنات ايس١ٜٝٓ ا٭قٛي١ٝ ايٓادش١ ساي

نُا أؾاض ايؿطْػٞ أٚيٝؿٝٝ٘ ضٚا ٖٞ اييت تططح قه١ٝ عامل١ٝ َٓؿك١ً عٔ أٟ 

١ أٚ ثكاؾ١ . ٖٚصا ٖٛ عٝٓ٘ املبسأ ايجكايف يًعٛمل١ , إَا ايٛقٍٛ إىل ثكاؾ١ عاملٝ

 ؼكٌٝ عامل ب٬ ثكاؾات يف َا ميهٔ إٔ ٜػ٢ُ ْٗا١ٜ ايجكاؾ١ . 

ا ع٢ً اؾاْب اٱع٬َٞ ؾكس نإ يؿها٥ح َٔ نإ يًعٛمل١ زٚض باضظ خكٛقٶ

ا يف املعتك٬ت َجٌ ؾهح بعض املعا٬َت املكٓؿ١ ٫ إْػا١ْٝ خكٛقٶ

, َػٛغات ٚاقع١ٝ غٛاْتٓاَٛ ٚغذٔ أبٛغطٜب, ٚ سني ػس ا٭عُاٍ ايتعصٜب١ٝ 
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ػت٣ٛ ايكِٝ ايجكاؾ١ٝ .ٖٓا هب ٕ ا٭َط ٫ ٜعٜس ايطني إ٫ ب١ً ع٢ً َؾإ

ضٖاب َؿطٚع١ٝ ١ٖٓٚ ,ٚ تهػب اؿطنات اييت قٓؿت اٱضٖاب املهاز يٲ

ا إضٖاب١ٝ َؿطٚعٝتٗا بٓؿؼ َٓطل ضز ايؿعٌ . ٖٚصٙ ايع١ًُٝ متجٌ غابًك

ايؿٛن٢ اييت ٜؿٗسٖا اٱْػإ املعاقط سٝح ؾكس َع٢ٓ اـري ٚايؿط . 

ؾاـٝاض ٖٓا خٝاض املػتذري َٔ ايطَها٤ بايٓاض , ٖٚصا ٖٛ َا أؾاض إيٝ٘ ْٝتؿ٘ 

ا بإٔ اٱْػإ املعاقط غٝؿكس َع٢ٓ اـري ٚ ايؿط بني قطاع اٱضازات غابًك

ٚتكازّ ايك٣ٛ ٚعًٝ٘ خًل َٓعَٛت٘ ايؿهط١ٜ بٓؿػ٘ , ٚطاملا مل ٜتػري ايٛنع 

ٜٶتػريٶ ٕ َا ٜػ٢ُ هط ٚ املُاضغ١ ؾإ١َ ع٢ً َػت٣ٛ ايؿا أٚ ؼسخ ثٛض٠ عاا دصض

 اؾاْب ايعطنٞ يًعٛمل١ . باٱضٖاب غٝبك٢ ط٬ًٜٛ
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 مصكلة اإلنسانية  -5

ا ٜبسٚ َٔ ايػطٜب إٔ ايتؿذريات اي١َٝٛٝ اييت ؼسخ يف ايعطام ٚغٛضٜا ٚغابًك

يف اؾعا٥ط ٚغريٖا َٔ املٓاطل اييت تكٓـ نُٓاطل غري نرب٣ يف 

ايتكٓٝؿات ايػٝاغ١ٝ ٚاييت بًٝت ؾٝٗا بايعٓـ املأزجل مبدتًـ أؾهاي٘ 

. ٚيٛ إٔ اٱضٖاب ضٖابٜػ٢ُ يف ا٫قط٬سات ايػٝاغ١ٝ باٱ,ٚايصٟ 

نُكطًح ٚايصٟ اضتبط يف عكطْا باؿطنات املػًش١ اؾٗاز١ٜ ٖٛ 

ٖصٙ اؿطنات سكطا . ٬ٜسغ إٔ ضز يف  ٕ مكطٙ َكطًح أٚغع َٔ أ

ْتشاض١ٜ يف قًب باضٜؼ عٓ٘ َٔ ا٫عًُٝات ايايؿعٌ ىتًـ عٓسَا ؼسخ ٖصٙ 

إٔ تكع يف بػساز أٚ يف إسس٣ ايهٛاسٞ ايػٛض١ٜ َج٬ . ٖٚصا ا٫ظزٚاز يف 

ي١ ايٓعع١ ْػا١ْٝ , هعًٓا ْطايب إَا مبػا٤اؿهِ ٚيف ايعٛاطـ اٱ

ٚ مبػا٤ي١ ض٩ٜتٓا مٔ يًكه١ٝ . ٚيػت يف ٖصا أْؿس ططح اٱْػا١ْٝ ْؿػٗا أ

ض١ٜ٩ َ٪اَاضت١ٝ أخط٣ َٛد١ٗ ي٬غت٬ٗى ايؿعبٟٛ , بٌ إٕ غاٜيت ٖٞ قاٚي١ 

ملصٖب١ٝ َٚا َػا٤ي١ ا٭ظ١َ يف َا ٚضا٤ ا٭سهاّ ايعاطؿ١ٝ ٚايتُرتغات ا

 ْتُا١ٝ٥ .  ؾانًٗا َٔ املٍٝٛ ا٫

ٖٛ تكٓٝـ َكًشٞ باَتٝاظ إٔ تكٓٝـ اٱضٖاب ايػٝاغٞ  َؿه١ً أخط٣ ٖٞ

ا يٓؿ٤ٛ ايتؿػريات امل٪اَطات١ٝ . ؾاٱضٖاب مبؿَٗٛ٘ ايٛاغع ٚميجٌ قؿعٶ

يف مجٗٛض١ٜ أؾ٬طٕٛ ٜؿري إىل ؾعٌ ايطػٝإ  ٚنُا لس اغتعُاي٘ َج٬ً

ايصٟ متاضغ٘ غًط١ طاغ١ٝ يتجري اهلًع ٚاـٛف يف ْؿٛؽ ايٓاؽ , ٚقس خل 

. ٚاٱضٖاب  يف َؿَٗٛ٘ ايٛاغع  ب٘ أؾ٬طٕٛ ع٢ً غبٌٝ املجاٍ سهِ ايطػا٠

يف ْؿؼ اٯخط عٔ  ٜؿٌُ فا٫ت أعِ َٔ ايػٝاغ١ٝ ؾٗٛ ٜعين بح اهلًع

ؿطٚع١ ,سٝح لس َانؼ ؾٝرب ٜبعس ايسٚي١ َٔ املغري ططٜل اغتعُاٍ ايك٠ٛ 
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ايسا٥ط٠ اٱضٖاب١ٝ عرب َٓشٗا اؿل اؿكطٟ يف مماضغ١ ايعٓـ املؿطٚع . 

نُا تػتعًُ٘ ايكشاؾ١ _ط َكطًح اٱضٖاب يف اغتدساَ٘ املعاق

َٶ _ٚاملكطًشات ايػٝاغ١ٝ اؿسٜج١ ا هل١ُٓٝ َطانع ايك٣ٛ ٖٚٛ يف ىهع زٚ

تكٓٝـ  _اغتعُا٫ت ٚنا٫ت ا٭ْبا٤ ٚٚغا٥ٌ اٱع٬ّ_نجري َٔ ا٭سٝإ

اـًٝذٞ بعٝس عٔ املٛنٛع١ٝ , َج٬ قاٚي١ ايػعٛز١ٜ ٚفًؼ ايتعإٚ 

ايتكٓٝـ ىهع باَتٝاظ  إضٖاب١ٝ ,ٖصا سطن١ًٚسًؿا٥٘ تكٓٝـ سعب اهلل 

ملٓطل ايتكٓٝـ املكًشٞ , مبع٢ٓ إٔ اٱضٖاب ٜكبح ت١ُٗ ٜط٢َ بٗا ايططح 

 املطاز ؾٝطٓت٘ , ٚشيو عرب ػٓٝس ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ يٓؿط ٖصٙ ايسعا١ٜ .

, ؾايؿعٌ املٛغّٛ بإضٖابٞ ًٝط ايه٤ٛ ع٢ً اظزٚاد١ٝ املعاٜرينصيو هسض تػ

ؿطنات اؾٗاز١ٜ اٱغ١َٝ٬ , َٚجاٍ قس اضتبط يف املدٝاٍ ايعاملٞ بعاٖط٠ ا

شيو ايطابع اؿصض يف ٚنا٫ت ا٭ْبا٤ ٚايكشاؾ١ ٱط٬م يؿغ عٌُ إضٖابٞ 

,سٝح لس يؿغ عٌُ إدطاَٞ  2544ع٢ً َؿذط ٖذُات أٚغًٛ يف ايٓطٜٚر 

 Anders Behring)ٕ املسعٛ أْسضؽ بطٜؿٝو, سٝح إاأنجط اغتعُاًي
Breivik) ًمثاْني قت٬ٝ ,  مٛٛ خًؿت ٖٚٛ َٓؿص ٖذُات زَٟٛ يف أٚغ

ٜٓطًل َٔ خًؿ١ٝ ْهاي١ٝ تساؾع عٔ إٜسٜٛيٛد١ٝ ضازٜهاي١ٝ عٓكط١ٜ )ْاظ١ٜ 

دسٜس٠ ع٢ً سػب ازعا٤ ايؿاعٌ , يهٔ َٔ املؿاضقات أْٗا متذس إغطا٥ٌٝ 

ٚٶنسٚي١ ٜٗٛز١ٜ ٚتتدص َٔ املػًُني  ٝٶ اعس ٝٶ اٚخططٶ اَطدع ع٢ً  اض٥ٝػ

مل ٜٛغِ  ايٓاظٟ ايتكًٝسٟ ( يهٓ٘اؿهاض٠ ايػطب١ٝ بسٍ ايٝٗٛز يف ايؿهط 

َٶباٱضٖابٞ ٭ ا ا لس نجريٶٕ اٱع٬ّ قٛضٙ ع٢ً ؾهٌ ؾدل َٗٛٚؽ . عُٛ

ٕ ٖصا ايٓعٚع مٛ أضٖب١ ايتُٓٝط يف أغ١ًُ اٱضٖاب , سٝح إَٔ َعاٖط ٖصا 

ا إٔ اؿطنات اؾٗاز١ٜ اؿطنات اٱغ١َٝ٬ املتؿسز٠ بُٓط١ٝ لس ي٘ َربضٶ
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 َػٛغات٘. ٖٚصا ايتكٓٝـ ٚناؾ١ضدا٤ ايعامل تتُٝع بعٛمل١ ْؿاطٗا يف أ

ا َا قعٛز ْعطٜات امل٪اَط٠ يف ايعامل ٚعطا٫ت٘ ٖٛ َا ميهٔ إٔ ٜؿػط يٓا ْٛعٶ

, املٓعٛض إيٝٗا أْٗا هبٛط١املغري َٞ نطز ؾعٌ ملٛاد١ٗ ايتكٓٝؿات اٱغ٬

 تٓطًل َٔ خًؿ١ٝ ضٖاب اٱغ٬ّ ! 

زَٗا بني املطانع يكس ناْت ايؿٛن٢ ايٓاػ١ عٔ تساخٌ املكاحل ٚتكا

تكاعس ايتؿػريات ب١ ٱعاز٠ بعح املؿطٚع اؾٗازٟ ٚا خكٚا٭ططاف أضنٶ

امل٪اَطات١ٝ . ؾؿٞ خهِ ٖصٙ ايؿٛن٢ لشت زع٣ٛ اؾٌٗ املكسؽ يف قعٛز 

َؿاضٜع غٝاغ١ٝ عس١َٝ , أبطظ ػًٝاتٗا تتُجٌ يف ايتٓعُٝات اؾٗاز١ٜ ٚاييت 

, َجًُا تصضعت ا٭ْع١ُ اأعُاهل يتػٜٛؼتتُرتؽ مبؿطٚعٝات ز١ٜٝٓ َكسغ١ 

عطا٫تٗا ٚؾؿًٗا ٚاغرتاتٝذٝاتٗا يتػٜٛؼ ا بسع٣ٛ ايٛط١ٝٓ ايعطب١ٝ غابًك

ايكُع١ٝ . املؿه١ً إٔ تٛاط٪ ا٭ظَات ٖصا أز٣ ؾعٌ ايعكٌ ايعطبٞ اٱغ٬َٞ 

ٝٶ عك٬ً ٝٶغٝاغ ٓٶاا عسَ ٝٶ. ؾشني ْط٣ تهاَ ا َع نشاٜا ايتؿذريات ا عامل

ات َطٚض ايهطاّ يف تؿذري َهإ عاّ َٚٛت امل٦اؾٗاز١ٜ يف باضٜؼ بُٝٓا ميط 

سطٚب َا ٜػ٢ُ  ٜا أٚ ايُٝٔ ممٔ ٜعاْٞ َباؾط٠ َٔغٛضبًس نايعطام ٚ

 ٌٖ مٔ َا ظيٓا مل ْكٌ َطس١ً َٔ ايٛعٞب ٖصا . ْططح عس٠ أغ١ً٦  باٱضٖا

١ يف إطاض ايؿهط ؟ ٌٖ ق١ُٝ اٱْػإ َٓشطاٱْػاْٞ مماث١ً يٛعِٝٗ يٲْػإ

 أّ إٔ ٖصٙ ا٭سساخ قس أقبح َٔ املعاف ايعازٟ يف سٝا٠؟ ايعطبٞ اٱغ٬َٞ

, َٔ ايػطٜب ايعذٝب إٔ ػس أسسْا ٜتأثط َٛاطٔ ايسٍٚ ايعطب١ٝ ٚاٱغ١َٝ٬؟

ٜٚتبان٢ ع٢ً اٱضٖاب ايصٟ نطب أٚضٚبا ٚعٛاقُٗا اؿهاض١ٜ ٚ متط عًٝ٘ 

اجملاظض ا٭قطب ن٬ سسخ , ؾهٝـ ْؿػط ٖصا ؟ إ٫ إٔ ْهٕٛ ٦ٜػٓا َٔ أْػ١ٓ 

 إ ايؿهط ايعطبٞ املػًِ ! إْػ
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امل٪اَطت١ٝ َٚا تٓتذ٘ َٔ أؾهاض عس١َٝ ْٚعطٜات اؾرتان١ٝ  ا عٔ ايططٚحبعٝسٶ

تهٕٛ َُٗتٗا يف أغًب ا٭سٝإ إبعازْا عٔ اؿكٝك١ بكسض َا تسعٞ اَت٬ى 

َٶ َؿاتٝح اؿكٝك١ املدؿ١ٝ . ؾٓعط١ٜ امل٪اَط٠ ا بٗٛغٗا ايتؿػريٟ تبشح زٚ

عٔ َبسأ ٚاسس تًكل ب٘ نٌ ْٛانب ايسٖط ٚاملػتكبٌ , ؾأغًب املٗتُني 

مبؿه١ً َا ٜعطف باٱضٖاب يف ٚغا٥ٌ اٱع٬ّ ٜكهٕٛ ٚقتِٗ يف قاٚي١ 

 إيباؽ د١ٗ زٕٚ أخط٣ قُٝل عجُإ اٱضٖاب .

 املؿه١ً ا٭غاغ١ٝ يف ايعاٖط٠ اؾٗاز١ٜ ٖٞ إٔ ا٭غًب١ٝ ايػاسك١ َٔ

املٓتػبني هلصا ايتٝاض ِٖ َٔ ايؿباب , ٚإشا ؼسثٓا عٔ ايؿباب ؾٓشٔ ْتشسخ 

عِ َطس١ً ْؿط١ َٔ َطاسٌ سٝا٠ اٱْػإ َطس١ً تهٕٛ ؾٝٗا زضدات ايطُٛح 

ٚ ايٓؿاط يف أع٢ً َطاسًٗا . ٚإشا ؼسثٓا عٔ ا٭ْع١ُ ايعطب١ٝ ؾٓشٔ ْككس 

َٶ يؿباب ا باْكٝض نٌ ٖصٙ ايكؿات , ؾا٭ْع١ُ ايعطب١ٝ تهؿط عُٛ

,ؾا٭ْع١ُ ايتع١ًُٝٝ ايعطب١ٝ ٖٞ َٔ ا٭ؾؿٌ ع٢ً املػت٣ٛ ايعاملٞ , إْٗا تٓتر 

ا آخط َٔ ايؿباب , ٖٛ نا٥ٔ َسدٔ ضؾك١ ايؿباب ايبا٥ؼ ايػاخط ْٛعٶ

 َٓعٚع ايطٚح اٱْػا١ْٝ ايطبٝع١ٝ .

َعطٚف إٔ ظاٖط٠ اٱضٖاب تكّٛ ع٢ً ْعاّ ؾهطٟ قا٥ِ ع٢ً َبسأٟ اهلذط٠ 

٠ تعين إٔ ايؿ١٦ املٗادط٠ مل تٓدطط يف فتُعٗا ٚايتهؿري ,سٝح اهلذط

ا عٔ ايعطٚف امل١ُ٥٬ يتؿهٌٝ اجملتُع املجايٞ املعَع ٚعًٝٗا إٔ تٗادط عجٶ

إقاَت٘ .سٝح ٜٓعط بعني ايطٜب١ يًُذتُع , ٫ٚ أستاز ٖٓا إىل تعساز أظَات 

ا يف زٍٚ َجٌ اؾعا٥ط َٚكط ٚيٝبٝا ٚايعطام , اجملتُعات ايعطب١ٝ خكٛقٶ

ٝإ ؾاملؿه١ً ٖٓا ٖٞ ادتُاع١ٝ بسضد١ نبري٠ ,َٚع اْٗٝاض باقٞ أعُس٠ ايه
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ٕ ايعاٖط٠ اؾٗاز١ٜ ٫ تعٗط نُؿه١ً بٌ  ايػٝاغٞ يًسٍٚ ايعطب١ٝ ٖصٙ ؾإ

ا هعً٘ وًِ بعسَا قتًت ا٭ْع١ُ نكه١ٝ ٚقس ٚدس ايؿباب ايعطبٞ ؾ٦ٝٶ

ط بٗا ١َٝ اييت تٓعنٌ س١ٜٛٝ طبٝع١ٝ زاخً٘ . ؾايتؿا٩ ايعطب١ٝ ايؿاؾ١ً

ىل ايط٣٩ ٞ ٖٞ تًو ْؿػٗا اييت متٌٝ إا٭دٝاٍ ايكاعس٠ يًٛاقع ايػٝاغ

اييت ٫ تط٣ يف اؿساث١ غري امطاؾات تطبٝكٗا َٔ قبٌ ا٭ْع١ُ ايعطب١ٝ 

ٜٴ امل٪اَطات١ٝ .  ٚ يًسٜٔ َؿػس اجملتُع يف ايططٚحطَع هلا نعسايؿاؾ١ً اييت 

ؼهُ٘ سذط عكب١ ٚبٗصا ٜػسٚ اؿكس ٚايػهب ايؿعيب نس اؿهَٛات اييت 

يف منٛ ايسٚي١ , ٭ٕ املؿطٚع١ٝ َؿكٛز٠ بني ايػا٥ؼ ٚاملػٛؽ . ٖٚٓا تعٗط 

اْط٬م ؾطاض٠  ــــساي١ تطقب ٚ اغتعساز سصض ٜٓتر عًٝ٘ إشا َا سسخ اْؿ٬ت َا

إىل إٔ ٖصا  "َعصبٛ ا٭ضض"ايعٓـ ايجٛضٟ , قس غبل ؾإْٛ إٔ أؾاض يف نتاب 

اجملتُع َا قبٌ ايكٓاعٞ ٚقسّ ز٥٫ً٘  ايعٓـ ايجٛضٟ ٖٛ اؿٌ ايُٓٛشدٞ يف

. ٚإشا 4ٚبطاٖٝٓ٘ ع٢ً ٖصا ايعٓـ ايصٟ ٜط٣ ؾٝ٘ ٚغ١ًٝ ْٚتٝذ١ يف ْؿؼ ايٛقت 

اختًط ايعٓـ ايجٛضٟ ٖصا بايتعكب ايسٜين ؾايٓتا٥ر غتهٕٛ بايتأنٝس 

 ضازٜهاي١ٝ عٓؿ١ٝ َهاعؿ١ .

اؿكٝك١ إٔ ا٭ْع١ُ ايػٝاغ١ٝ ايؿاؾ١ً ٖٞ ظطف َٔ ظطٚف تؿهٌ 

اؾٗاز١ٜ ٚ اْتٗادٗا ي٬غرتاتٝذٝات ايعٓؿ١ٝ . يهٔ ٫ ميهٔ إٔ  اؿطنات

ْكط بتًو ايُٓط١ٝ امل٪اَطات١ٝ , اييت تؿري إىل ٚدٛز َ٪اَطات َباؾط٠ عٔ 

ع٬ق١ ا٭ْع١ُ ايعطب١ٝ باؿطنات اؾٗاز١ٜ . ميهٔ إٔ ْتشسخ عٔ أخطا٤ , 

                                                           
1 Frantz Fanon, LES DAMNÉS DE LA TERRE "Les classiques des 

sciences sociales" ,Édition numérique réalisée le 93 janvier 9111 

à Chicoutimi, Québeq, introduction de jean Paul Sartre , p11 
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٪اَطاتٞ ْ٘ َٔ ايؿهط امل٤ , عٔ امطاط غٝاغٞ , يهين أض٣ أعٔ ؾؿٌ ,عٔ غبا

ِّ ٌ ا٭ْع١ُ ايػٝاغ١ٝ ايعطب١ٝ َػ٪ٚي١ٝ ايعاٖط٠ ٚ َٔ ايعًِ يًططؾني إٔ م

 ا .اؾٗاز١ٜ قطعٶ
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 أزمة الدميقراطية  -7

ٜعٗط تكاعس ايعٓـ ٚايكطاعات ايػٝاغ١ٝ املعاقط٠ إٔ ْٗا١ٜ ايتاضٜذ 

, ؾأٜٔ  ايسميكطاط١ٝ يٝػت بتًو ايؿطزٚغ١ٝ اييت بؿط بٗا ؾٛنٜٛاَا

اٱؾهاٍ ٜا تط٣ ؟ ٌٖ ايسميكطاط١ٝ ْؿػٗا يف أظ١َ ؟ أّ إٔ أظَتٗا يف غ٤ٛ 

اغتعُاهلا ع٢ً َا ٜساؾع املٓعطٕٚ ايسميكطاطٕٝٛ ؟ . أغ١ً٦ ًَش١ تططح 

ٍٳا ا يف ايسٍٚ اييت ناْت تكٓـ غابًكْؿػٗا ايّٝٛ خكٛقٶ عامل ثايح  زٚ

ْتكاٍ ٜبك٢ يف أغ٤ٛ ا , يهٔ ٖصا ا٫اييت دطبت ا٫ْتكاٍ ايسميكطاطٞ َ٪خطٶ

ا٤ي١ ايسميكطاط١ٝ ع١ًُٝ َطاسً٘ َٓص عؿطات ايػٓني , ٖٚصا َا هعٌ َٔ َػ

نطٚض١ٜ يؿِٗ ايٛاقع ايػٝاغٞ ٚ ؾتح ايططٜل أَاّ َػتكبٌ تطٜٛط َؿطٚع١ ٚ

ايؿهط ايػٝاغٞ . إؾهاي١ٝ دٖٛط١ٜ تؿطض ْؿػٗا عًٝٓا يف ٖصا اجملاٍ , إْٗا 

غببٗا ٖٛ تأظّ زاخًٞ ,أّ ٌٖ إٔ أظ١َ إؾهاي١ٝ طبٝع١ عطاي١ ايسميكطاط١ٝ ٌٖ 

 ايسميكطاط١ٝ ْاػ١ عٔ غ٤ٛ تطبٝكٗا ؟ 

ع٢ً سني ٜساؾع أقشاب ططح غ٤ٛ تطبٝل ايسميكطاط١ٝ ,ٚع٢ً ضأغِٗ 

أٚ مل _ؾطْػٝؼ ؾٛنٜٛاَا ع٢ً ؾهط٠ إٔ ايسميكطاط١ٝ قس أغ٧ٝ اغتعُاهلا

ٍٚ يف ايسٍٚ اييت تكٓـ نؿاؾ١ً زميكطاطٝا , ٚإٔ ٖصٙ ايس _وػٔ تطبٝكٗا

ايؿاؾ١ً يٝػت داٖع٠ ٫ َٔ سٝح امل٪غػات ٫ٚ َٔ سٝح ايب١ٝٓ ا٫دتُاع١ٝ 

ٚايػٝاغ١ٝ ملُاضغ١ ايسميكطاط١ٝ ٚإلاسٗا , ٚإٔ أْع١ُ ايسٍٚ ٖصٙ تػتدسّ 

ايسميكطاط١ٝ نػطا٤ ؾهًٞ سٝح ؼٛيت ايسميكطاط١ٝ إىل ؾعاضات َطًٛب١ 

ٜٶ ٞ يف عاملٓا ا , َٔ َٓطًل أْٗا أقبشت ايٓعاّ ايػٝاغٞ ا٫ؾرتانمجاٖري
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. سػب زعا٠ ٖصا ايتٛد٘ ؾًٝػت املؿه١ً يف ايسميكطاط١ٝ شاتٗا أٚ 4املعاقط

َباز٥ٗا بٌ إٕ اٱؾهاٍ ٜكع يف نٝؿ١ٝ تطبٝكٗا ٚ طبٝع١ َٔ ٜطبكٗا . ٜط٣ 

ايؿطْػٞ داى ضاْػٝري يف نتاب٘ نطا١ٖٝ ايسميكطاط١ٝ إٔ نطا١ٖٝ 

ٚع٢ً ضأغِٗ ايسميكطاط١ٝ تٓؿ٧ يس٣ أقشاب املؿاضٜع ايؿهط١ٜ ايهرب٣ 

ايؿ٬غؿ١ , ايصٜٔ ٜهطٖٕٛ ايسميكطاط١ٝ بسع٣ٛ غًط١ املعطؾ١ أٚ ايطبك١ أٚ 

. ؾإشا نإ ضاْػٝري واٍٚ إغكاط ْععت٘ 2ايسٜٔ أٚ اؾٓؼ ايطاقٞ ٚغريٙ

ز املاضنػ١ٝ واٍٚ ٖٛ شات٘ ايتًُل َٓٗا ع٢ً ايسميكطاط١ٝ املعاقط٠ ٱْتا

ؾع بٗا عٔ غريٚض٠ ا٫دتُاعٞ ٜسا ْعاّ أؾب٘ مبا ٜػ٢ُ زٚي١ ايطؾا٤

 ايسميكطاط١ٝ اييت ٫ بس سػب٘ إٔ تتطٛض يف غبٌٝ ايسميكطاط١ٝ املباؾط٠ .

٬ْسغ إٔ ايتٛدٗات ايسميكطاط١ٝ تساؾع يف فًُٗا بط١ٜ٩ ٖٝذ١ًٝ  

ٚبٛغا٥ٌ غري ٖٝذ١ًٝ ع٢ً قش١ َبسأ ايػا١ٜ ايسميكطاط١ٝ , اييت تط٣ بإٔ 

أَٛي١ . ع٢ً د١ٗ أخط٣ ايسميكطاط١ٝ ػػس ْٗا١ٜ تطٛض ايٓعِ ايػٝاغ١ٝ امل

ا يف ايتؿهٝو يف قش١ ططح أٚ دٗات أخط٣ متجٌ ْعِ ؾهط١ٜ تؿرتى مجٝعٶ

ؾطزٚغ١ٝ ايسَكطط١ . ؾُعطٚف إٔ ايططح ا٭قٛيٞ ٜساؾع عٔ بطازٜػُات٘ 

َٶ ا يف ايتاضٜذ , اـاق١ اييت ٜعتربٖا ايٓعاّ ا٭َجٌ اييت انتؿـ ٜٛ

ٚىل , ؾِٗ ٜٓتكسٕٚ َٚؿطٚع١ٝ ايططح ا٭قٛيٞ ٖٞ تطاث١ٝ بايسضد١ ا٭

ايسميكطاط١ٝ بايرتاخ ٜٚهػبٕٛ َطٜسٜٔ َٚكبٛي١ٝ يف املدٝاٍ ايؿعبٟٛ ٭ِْٗ 

                                                           
1Francis Fukuyama, le début de l’histoire : des origines de la 

politique à nos jours, traduction de Pierre Guglielmina, édition 

saint-Simon, paris-France, 9119 , p91 
, 1جان ضأؽًُن , وطاُ٘ح اٌسميىلطاعُح ,ذطمجح أمحس حؽاْ , زاض اٌرٕىَط , ٌثٕاْ , ط9

  45, ص9119
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ٜتُرتغٕٛ باملكسؽ ايرتاثٞ ٜٚعُس ايططح ا٭قٛيٞ يف أسٝإ نجري٠ إىل 

ٕ أسس املؿهطٜٔ ايعطب ٚقـ أٚتاض غٝهٛيٛد١ٝ اؾُاٖري , ست٢ إايًعب ع٢ً 

٘ ايتايٞ :َا ايساعٞ يًجٛض٠ ٜأغ٘ َٔ زَكطط١ ايػٝاغ١ٝ ايعطب١ٝ بتػا٩ي

ايؿعب١ٝ , إشا نإ ايعػهطٟ ٜعٛض املعُِ ٚاملعُِ ٜعٛض ايعػهطٟ . ٜٚٛدس 

ا٫ؾرتانٞ ايصٟ ٜطبط ايسميكطاط١ٝ -ا ايتٝاض ايؿٝٛعٖٞٓايو أٜهٶ

بايطأمساي١ٝ ٜٚٓاٖض ايتٛد٘ ايطأمسايٞ ٚدؿع٘ ,ٚواٍٚ زعا٠ ٖصا ايتٛد٘ 

زعا٠ ايسميكطاط١ٝ ٚايطأمساي١ٝ , نؿـ اـسٜع١ أٚ امل٪اَط٠ املعزٚد١ بني 

ٜٶ ا ع٢ً إخؿا٤ سكإ ططٚاز٠ ٖٛ آيٝات سٝح تعُس ايٓعِ ايسميكطاط١ٝ ظاٖط

اهل١ُٓٝ ايطأمساي١ٝ . ٚايسميكطاط١ٝ بٗصا املع٢ٓ ٫ تكبح غًط١ ايؿعب بٌ 

غًط١ ايك٣ٛ املاي١ٝ , ٚسذذِٗ يف ٖصا تػتٓس ملعطٝات ٚاقع١ٝ ٖٞ إٔ ايك٣ٛ 

١ًٝ غٝاغ١ٝ يف ايٓعِ ايسميكطاط١ٝ . ٚيف ؾهط٠ ا٫قتكاز١ٜ تعترب أِٖ ٚغ

(ايصٜٔ ٜطؾهٕٛ َباز٨ َا anarchisteَػاٜط٠ لس تٝاض اي٬غًطٜٛني )

ٜػ٢ُ بايسميكطاط١ٝ اؿاي١ٝ اييت ٜطٕٚ أْٗا متاضؽ ا٫غت٬ٗى 

ا٭ٜسٜٛيٛدٞ ملؿطٚع١ٝ يؿغ غًط١ ايؿعب يتأغؼ ْعاّ غًطٟٛ ٜػتٓس 

بِٖٛ ايطبك١ ايٛغط٢ .  ؿ١ٝيٓعاّ اقتكازٟ ٜ٪غؼ يطبك١ٝ َػترت٠ ك

ٕ أِٖ ْكس ٜٛدٗ٘ اي٬غًطٜٕٛٛ يًٓعاّ ايسميكطاطٞ أْ٘ يف بايتايٞ ؾإ

قٝػت٘ اؿاي١ٝ ٖٛ ْعاّ غٝاغٞ نابح يًشطٜات , ٚاؿكٝك١ إٔ عسا٤ 

 ا بٌ َع نٌ أؾهاٍ ايسٚي١ .اي٬غًطٜٛٔ يٝؼ َع ايسميكطاط١ٝ ؼسٜسٶ

ا عٓسْا يف خكٛقٶ َؿه١ً أخط٣ تكـ عكب١ يف ططٜل تطبٝل ايسميٛقطاط١ٝ

ايعامل ايعطبٞ سٝح تعاْٞ َٔ عس٠ عطا٫ت ٚامطاؾات . ؾايسميكطاط١ٝ 

, ٖٚصا املبسأ ٖٛ َٔ أخطط CLIENTILISMEايعطب١ٝ تعتُس ع٢ً ايعبا١ٝٓ٥ 
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َا ميهٔ إٔ ٜٛادٗ٘ غريٚض٠ ايعٌُ ايػٝاغٞ ايسميكطاطٞ , ٭ٕ ايٓعاّ 

ؾِٝٗ ايٓبا١ٖ ايػٝاغ١ٝ ايعبا٥ين ٜتػص٣ ع٢ً أقٛات ا٭ؾطاز ايصٜٔ ٫ تتٛؾط 

ٚايكسض٠ ع٢ً ا٫ختٝاض ايػٝاغٞ ٜٚتِ شيو مبٓح ٚعٛز مبٓاقب َٚٓاؾع 

َط ٖٛ َا ايتكٜٛت يًُطؾح املعين . ٖصا ا٭ َع١ٓٝ يؿ١٦ قسز٠ يف ساٍ

٬ْسع٘ يف ا٫عتُاز ع٢ً ا٭قٛات ايطٜؿ١ٝ ٚقعٛز ضداٍ ا٭عُاٍ بػًط١ 

ايربملاْات ٚفايؼ ن١ يف املاٍ ٚسسٖا ٚبعض َؿاٖري ايػُٝٓا ٚايطٜا

ا ع٢ً أٟ نؿا٠٤ غٝاغ١ٝ تصنط . ٚد١ٗ ْعط قطٜب١ ٚزٕٚ إٔ وٛظايؿعٛب 

ّٓاٖا املؿهط ايبشطٜين قُس دابط ا٭ْك اضٟ , ايصٟ ٜط٣ مبٓطك٘ َٔ ٖصا ٜتب

ٕ ا غبب ادتُاعٞ ,سٝح إإٔ غبب ؾؿٌ ايسميٛقطاط١ٝ ٖٛ أغاغٶاـًسْٚٞ 

ْٞ ( إناؾ١ إىل ١ُٖٓٝ ايك٣ٛ عسّ تٛؾط امل٪٬ٖت ا٫دتُاع١ٝ ) اجملتُع املس

ايطع١ٜٛ )ْكٝض املس١ْٝ يف ايؿهط اـًسْٚٞ ( هعٌ َٔ غري املُهٔ لاح 

 .4ايؿهط ايسميكطاطٞ يف ايعامل ايعطبٞ

ٗٶ ا يف ايعكٌ ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ ا غايبٶٖصا ايٓكس يًسميكطاط١ٝ لس َٓ٘ تٛد

 اْكٝهٶت٘ ٜعٗط اٱغ٬ّ ايػٝاغٞ بتٝاضا ,أ٫ ٖٚٛ ايتٛد٘ ا٭قٛيٞ , سٝح

يًؿهط ايسميكطاطٞ , ٚيٛ إٔ بعض ايتٝاضات انططت يف املُاضغ١ ايػٝاغ١ٝ 

ايسميكطاط١ٝ َجٌ تٝاض اٱخٛإ املػًُني , ٚيٛ إٔ انطاطاتِٗ تبك٢ غاَه١ 

اٱخٛإ عٔ غا١ٜ اـ٬ؾ١ ؟ ٚتبك٢ بعض ايتٝاضات  ٌٖ ؾع٬ ؽًٞ_ا َا ْٛعٶ

ساّ ؾطؽ َع ايؿهط يطازٜهاي١ٝ يف ايعكٌ اٱغ٬َٞ ايػٝاغٞ يف قا

ايسميكطاطٞ , ٚأُٖٗا ايؿهط اؾٗازٟ , ايصٟ ٜٓطًل َٔ ايتؿطٜعات ايػًؿ١ٝ 

اييت تط٣ مببسأ اؿان١ُٝ ٚإٔ ايسميكطاط١ٝ ٖٞ منٛشز يًػٝاغ١ ايهؿط١ٜ , 

                                                           
 34زلّس جاتط األٔظاضٌ , اٌعطب و اٌؽُاؼح إىل أَٓ ,ص 1
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ٚهس ٖصا ايتٝاض داشب١ٝ خاق١ يف ايعكٌ ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ , ٭ْ٘ ؾهط 

ٞ ! إٕ ٖصٙ ايط٣٩ ٖٞ عٝٓٗا َتذاْؼ َع نجري َٔ ايرتاخ ايؿكٗٞ اٱغ٬َ

 املٓعٛض١ٜ اييت تؿهٌ َٓع١َٛ قساّ اؿهاضات .
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 اإلرهاب واملهعومات اجلهادية والثقافة  -8

ْ٘ ْتاز قساّ بني ثكايف اٱضٖاب ٖٛ ْتاز ثكاؾ١ َع١ٓٝ أّ أٌٖ َا ٜػ٢ُ ب

 سهاضٟ , أّ غري شيو ؟
ٝٶ ا إٔ قه١ٝ َا ٜػ٢ُ باٱضٖاب املعاقط َطبٛط١ عطنات اؾٗاز١ٜ , ٜبسٚ دً

عكٝس٠ . عس٠ ؾطنٝات غتتساخٌ نطٚض٠ َع اٱغ٬ّ نسٜٔ ٚأٟ إٔ املؿه١ً 

تؿػري١ٜ ٜتِ تساٚهلا أنجطٖا ضازٜهاي١ٝ تًو اييت تطدع دصٚض اٱضٖاب إىل 

تًو  , ٚأنجطٖا تٛؾٝك١ٟٝ تٓتر ع٬ق١ إٔ اٱغ٬ّ= اٱضٖاباٱغ٬ّ بصات٘ أ

ؾُاعات اؾٗاز١ٜ يًٓكٛم اييت ػعّ بايتأ٬ٜٚت املػًٛط١ اييت تتبٓاٖا ا

اٖط٠ اؾٗاز١ٜ َٚا . بني ؾس ٚدصب كتًـ اٯضا٤ ٚايتؿػريات يًعايس١ٜٝٓ

إقطاض تؿػري عًُٞ , ٫ ْكٌ إىل ضأٟ إمجاع ميهٓٓا َٔ ٜػ٢ُ باٱضٖاب

َا ٜعطف باغتكطا٤ يًعاٖط٠ يعاٖط٠ اٱضٖاب. ع٢ً املػت٣ٛ ايٛاقعٞ ٚ

بعٛز٠ ايسٜين  باٱضٖاب يف عكطْا اؿايٞ لس أْٗا َطتبط١ عطن١ َا ٜعطف

ايعطبٞ  , ؾُععِ املًٝٝؿٝات املػًش١ يف اجملاٍ اٱغ٬َٞأٚ قعٛز ا٭قٛيٝات

ا إٔ ٖصٙ , ٚلس أٜهٶغٝاغ١ٝ , ٚتػتٓس إىل ١ٜٖٖٛٞ َطتبط١ بايسٜٔ

ايتٓعُٝات تأقًُت بؿاع١ًٝ َع ايعطٚف ايعامل١ٝ , ؾتشٛيت إىل ْٛع َٔ 

إغرتاتٝذ١ٝعٛمل١ ايعٓـ سٝح ؼاٍٚ املٓعُات اؾٗاز١ٜ تكسٜط ْؿاطاتٗا 

اضتبط َكطًح اٱضٖاب ٖٚٛ قه١ٝ )ثأض اٱغ٬ّ ( . ٚ\طح ؾعاضيًعامل يف ط

ٟ وٌٝ َكطًح سسٜح يف اغتعُاي٘ نُكطًح غٝاغٞ بؿهً٘ اؿايٞ ايص

بكؿ١ منط١ٝ إىل اؿطنات املػًش١ ايس١ٜٝٓ ا٭قٛي١ٝ , ٚيف فاٍ َعطيف 

أٚغع إىل نٌ أؾهاٍ ايعٓـ املٓعِ ايصٟ ٜٗسف إىل إسساخ ايطعب ٚاهلًع يف 

ْؿٛؽ ايططف املػتٗسٳف . نٌ ٖصٙ املعطٝات ؼًٝٓا نطٚض٠ إىل ايعٛز٠ 
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سعٞ اؿطنات يًٓكٛم ايس١ٜٝٓ ٚؾشل املكازض ايرتاث١ٝ , اييت تٓطًل أٚ ت

ٕ أٟ زضاغ١ ع١ًُٝ ٭ٟ از عًٝٗا نُطدع١ٝ سكا٥ك١ٝ . سٝح إاؾٗاز١ٜ ا٫غتٓ

ا ظاٖط٠ تكتهٞ ايعٛز٠ يٮقٍٛ يهؿـ َا ميهٓ٘ نؿؿ٘ َٔ اؿكا٥ل بعٝسٶ

ايؿعب١ٜٛ ْٚعطٜات امل٪اَط٠ اييت  , ؾُا أنجط ايططٚحٓا اهلٜٛات١ٝعٔ عٛاطؿ

َٶ  ا ضَٞ اٱضٖاب ع٢ً آخط منطٞ َؿٝطٔ . تطٜس زٚ

ُٶ ٜػسٚ غ٪اٍ اضتباط َا ٜػ٢ُ باٱضٖاب بايجكاؾ١ غ٪ا٫ً ا , ؾايجكاؾ١ ا دسٶَٗ

ٖٞ قسز ايتٛد٘ ا٫دتُاعٞ غٛا٤ مٛ ايتٝاض ايتكسَٞ أٚ احملاؾغ , ٖٞ 

اييت ؼسز ايكاب١ًٝ يًتٝاض ا٭قٛيٞ أٚ اؿساثٞ أٚ َا ؾانًُٗا . غ٪اٍ ٜططح 

ايرتاخ اٱغ٬َٞ بعا١َ, ٚ ١ ٖٞ ْتاز ايؿهطْؿػ٘ : ٌٖ املٓعُات املػُا٠ دٗازٜ

 ايؿكٗٞ ؟َٚا طبٝع١ ايع٬ق١ بني ايرتاخ ٚاملٓعُات اؾٗاز١ٜ ؟

نجري َٔ ايؿكٗا٤ ٚضداٍ ايسٜٔ املعاقطٜٔ ايصٜٔ ٜعاضنٕٛ ايتٛد٘  ًٜذأ

اؾٗازٟ إىل تؿبٝ٘ اؿطنات اؾٗاز١ٜ ٖصٙ )ايكاعس٠ ,ز.ا.ع.ف ...( عطن١ 

. بسا١ٜ تاضٜذ ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬يف اـٛاضز اييت غبل ٚبٝٓت ٬َبػات ظٗٛضٖا 

ؾكس خطز اـٛاضز ا٭ٚا٥ٌ يف ؾهٌ مجاعات َػًش١ تتدص َٔ ايسٜٔ ١ٜٖٛ 

٫َّ هلل , ٚبٗصا غ١ٝ هلا ؾهإ َبسأِٖ: إٔ ٫ سهِ إغٝا خطٚدِٗ عٔ عًٞ  غٛاغ

ا , ريِٖ ٫سًكٛا يجٛضاتِٗ ع٢ً ا٭َٜٛني ٚ ع٢ً غبٔ أبٞ طايب يف سٝات٘ ٚؾطع

ات غا١ٜ يف ايتؿسز ع٢ً َػت٣ٛ تطبٝل ا٭سهاّ ٚقس اؽصٚا اغرتاتٝذٝ

ٚقًت سس ايػًٛ ٚاٱؾطاط يف تطبٝل اؿسٚز ايس١ٜٝٓ ,سٝح قازِٖ كٝاهلِ 

كس نؿطت مجٝع ا٭ططاف املػ١ًُ ايسٜين املتهدِ نٌ ْعاَِٗ املعطيف , ؾ

اؿكٝك١ عٓسِٖ ب١ٓٝ ٚ نٌ َٔ ٜٓاقـ _ مل تػًِ بكش١ قٍٛ اـٛاضز اييت

ًُٓا إٔ نٌ َٔ نؿط داظ قتً٘ يف ٖصا ايٓعاّ ايؿهطٟ , ٚإشا ع _ؾٝٗا ناؾط

يف ايٛاقع , ٚبٗصا يبػت  ١ايؿهطٜ ْ٘تا٥ذْٚعاَِٗ ,ميهٓٓا إٔ ْؿِٗ بٝػط َاٍ 
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إٜسٜٛيٛد١ٝ ايعٌُ  إٕثٛض٠ اـٛاضز طابع ايس١َٜٛ . ٖصا وًٝٓا إىل ايكٍٛ 

اؾٗازٟ يٝػت بسع١ قسث١ ٚيٝس٠ ايكطٕ ايعؿطٜٔ أٚ أْٗا ْتاز يتٓعريات 

ط١ٜ َتأخط٠ َٔ َجٌ سان١ُٝ أبٛ ا٭ع٢ً املٛزٚزٟ ٚنتب غٝس قطب ؾه

ايجٛض١ٜ ٚنتاب عبس ايكازض بٔ عبس ايععٜع املعطٚف بامس٘ اؿطنٞ غٝس إَاّ 

ا َٔ كطٛط١ نُ٪يـ أٚ غٝس ؾهٌ ايساعٞ يًعٌُ اؾٗازٟ , ٚاْط٬ًق

ايعُس٠ يف إعساز ايعس٠ )اؾٗاز يف غبٌٝ اهلل( يػٝس ؾهٌ ميهٔ ؾِٗ ايٓعاّ 

ايؿهطٟ اؾٗازٟ ايصٟ ٜعترب ٖصا امل٪يـ أسس أِٖ املطادع ايط٥ٝػ١ هلصا 

ايؿهط , ٚاييت ميهٔ إٔ ْؿِٗ َٔ خ٬هلا ايؿهط اؾٗازٟ ايّٝٛ . ٚعرب َا ٜططح 

ٖصا ايهتاب ٚ َا ْٛاي٘ َٔ ا٭زبٝات اؾٗاز١ٜ ْكٌ إىل عس٠ اغتٓتادات , إٕ 

ٚيٝس٠ ابتهاض أٚ عبكط١ٜ ا٭ؾهاض اييت ٜططسٗا غٝس إَاّ يف ٖصا امل٪يـ يٝػت 

ٕ فٌُ َا ٜططس٘ َٔ , سٝح إ4بٌ ٖٛ ْؿػ٘ ٜعرتف بٗصا يف خامت١ نتاب٘

أؾهاض ٖٛ ع١ًُٝ إسٝا٤ ملا غبل , ٚملا ٜطاٙ غٝس ؾهٌ بأْ٘ قطا٠٤ غري َٓاؾك١ ٫ٚ 

ايتؿهري َٔ _َسا١ٖٓ يًرتاخ , َٚٔ ٖصا ٜكرتح ؾهط٠ ْكا٤ ايكٝاز٠ اٱغ١َٝ٬ 

ُِٝٗ كتًطٞ ايؿِٗ ػٚنطٚض٠ إبعاز نٌ َٔ ٜ_زاخٌ ٚإىل اٱغ٬ّ ؾكط 

َٔ قٝاز٠ اؿطن١ اؾٗاز١ٜ , ؾتكبح بصيو نٌ ايتٝاضات ايػٝاغ١ٝ 

ٕ ايؿهط٠ . إ2ا٭خط٣ دا١ًٖٝ َٚٔ انطط ؾٝٗا ٜكبح يف فاٍ اٯخط ايهاؾط

املطنع١ٜ ٖٓا اييت متجٌ دٖٛط ؾهط املٓعَٛات اؾٗاز١ٜ ٖٞ ؾعاض )٫ سهِ إ٫ 

ط٣٩ امل٪اَطات١ٝ اييت ا ع٢ً َا ؼاٍٚ ايخاضد١ٝ سكطٶهلل( ٖٚٞ يٝػت ؾهط٠ 

                                                           
عثس اٌمازض تٓ عثس اٌععَع , ضؼاٌح اٌعّسج يف أعساز اٌعسج ٌٍجهاز يف ؼثًُ اهلل ,ؼٍؽٍح 1

 932, 931)ٔؽرح اٌىرطؤُح ( ,ص3زعىج اٌرىحُس 
 931عثس اٌمازض تٓ عثس اٌععَع , ضؼاٌح اٌعّسج يف أعساز اٌعسج , ص 9
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ايؿهط اٱغ٬َٞ َٔ ت١ُٗ اٱضٖاب إٔ تكطٙ , بٌ إٕ ٖصا ايؿعاض  ؼاٍٚ ترب١٥

لس ايرتاخ ايؿكٗٞ ٜعر ب٘ . ٚؾعاض اؿان١ُٝ ٖصا وٌُ َا ٜهؿٞ َٔ 

اهلاي١ املكسغ١ يف ْؿٛؽ اؾُاٖري يكٓاع١ آي١ ػٓٝس ْادش١ زاخٌ ايعكٌ 

 ٱغ٬َٞ .ايػٝاغٞ ا

خط٘ ٖصٙ املط٠ دٗازٟ غابل ٖادط َٔ أٚضٚبا يُٝاضؽ  ا آخطلس َ٪يًؿ

ْ٘ َ٪يـ أؾػاْػتإ ٚ اؾعا٥ط ٚ غريٖا , إ ايٓؿاط اؾٗازٟ يف نٌ َٔ

َكعب ايػٛضٟ ,  مل١ٝ يعُط عبس اؿهِٝ امله٢ٓ بأبٞايسع٠ٛ اٱغ١َٝ٬ ايعا

إٔ ميط بٗا  ٚؾٝ٘ لس ايهاتب اؾٗازٟ ايصٟ خط٢ نٌ املطاسٌ اييت ميهٔ

دٗازٟ َا , ؾكس ٖادط َٔ أٚضٚبا إىل زاض اؾٗاز ٚتٓكٌ بني كتًـ ا٭قطاض 

اييت تٓؿط بٗا اؿطنات اؾٗاز١ٜ , ٚعاقط قعٛزٖا ٚ اْتهاغاتٗا , ٚبايطغِ 

َٔ ايؿا٥س٠ ايٛقؿ١ٝ يًعاٖط٠ اؾٗاز١ٜ اييت ميهٔ إٔ ْػتدًكٗا َٔ 

ْٶ ايؿٗاز٠ املباؾط٠ َٔ أسس اجملاٖسٜٔ شٟٚ ايجكاؾ١ ا ايعامل١ , إ٫ أْٓا ْط٣ طػٝا

يًتؿػري امل٪اَطاتٞ يف ٖصا ايؿهط اؾٗازٟ , ؾأبٛ َكعب ايػٛضٟ ٜط٣ بإٔ 

غبب تكاضع اؿطنات اؾٗاز١ٜ يف َا بٝٓٗا ٖٞ َ٪اَطات عامل١ٝ ٚا٫خرتاقات 

ىل شيو ؾٗٛ ٜهؿـ يف اغرتاتٝذٝات ايتٌُٜٛ نٝـ إٔ , إناؾ١ إ4املدابط١ٜ 

َٔ زعِ بعض ا٭ْع١ُ ايسٚي١ٝ ـس١َ َكاحل  اؿطنات اؾٗاز١ٜ تهتػب

ايطابع ٜٓعط أبٛ َكعب ايػٛضٟ . ٚ ع٢ً َس٣ ايؿكٌ ايجايح 2َٚؿرتن١ 

ا ؾٝ٘ عٔ سٝح ٜػتكطأ ايتاضٜذ ناؾًؿ يٓٛع َٔ ْعط١ٜ قساّ اؿهاضات,

                                                           
عّط عثس احلىُُ )أتى ِظعة اٌؽىضٌ( ,زعىج ادلماوِح اإلؼالُِح اٌعادلُح ,اٌفظً  1

 أؼثاب فشً اٌرُاض اجلهازٌ يف حتمُك أ٘سافٗ . –اٌؽاتع 
 1995زعىجادلماوِحاإلؼالُِحاٌعادلُح,ص( ,أتىِظعة اٌؽىضٌ) عّطعثساحلى9ُُ
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. ٜٗسز ٖصا ايكساّ ايسا٥ِ اٱغ٬ّ قساّ اؿهاضات ٚاهلٜٛات ٚنٝـ

املؿطٚع  تػٜٛؼايتٓعري يف قا٫ٚت ٜٚتذػس ايطابع امل٪اَطاتٞ يف ٖصا 

ٔ اعتباض املٓطل اؾٗازٟ ٚؾؿً٘ بامل٪اَطات ا٭دٓب١ٝ ,ٚنصيو ميه

ايصٟ _َؿطٚع اـ٬ؾ١_ؿُا١ٜ غا١ٜ املؿطٚع اؾٗازٟ  ٚغ١ًًٝامل٪اَطاتٞ ٖصا 

اْتهؼ َٔ نجط٠ عجطات كتًـ املٓعُات اؾٗاز١ٜ . إٕ ٖصا امل٪يـ َٚا 

ملكا١َٚ إىل ٚسس٠ ايؿهط اؾٗازٟ نٛغ١ًٝ ؾانً٘ ٜسعٕٛ بٓٛع َٔ املجاي١ٝ 

تٗسز اٱغ٬ّ , ٖصٙ ايٛسس٠ اييت ٜطؾهٗا ايؿهط اؾٗازٟ امل٪اَط٠ ايعامل١ٝ اييت 

كاب١ً ايغري ١ تسعٞ اَت٬ى اؿكٝك١ املطًك١ َٔ َٓطًل إٔ نٌ سطن

يًٓكاف. إٕ قطاع اؿطنات اؾٗاز١ٜ ٖٛ ع٢ً عهؼ ايتؿػري امل٪اَطاتٞ 

ايػٛضٟ يف بٝاْ٘ غًؿ١ٝ َجاي١ٝ إغ١َٝ٬ يٝشاؾغ ايصٟ ٜططس٘ أبٛ َكعب 

ْ٘ اْؿطاض ٖٛ قطاع سكٝك١ يف قًب اؿكٝك١ , إع٢ً َؿطٚع١ٝ سًِ اـ٬ؾ١ , 

 يًشكٝك١ َجًُا تٓؿطط ايصض٠ , إٕ ْتا٥ذ٘ زا٥ُا َا تهٕٛ ٖا١ً٥ يف ايتسَري.    

ع٢ً سني إٔ غٝس إَاّ قس غري قٓاعات٘ أٚ أقًُٗا يعطٚف َع١ٓٝ يف َا ٜعطف 

بٛثٝك١ ايرتؾٝس اييت أقسضٖا يف ايؿرت٠ ا٭خري٠ َٔ غذٓ٘ يف َكط)بسا١ٜ 

اؾٗازٟ يف َكط ٚ ايعامل(  تطؾٝسايعٌُ ( ؼت ايعٓٛإ )ٚثٝك2551١َٔ 

ّ ,ٚ ؾٝ٘ ٜبسٚ إٔ َٓعط 2551ايصٟ قسض يف عس٠ دطا٥س بسا١ٜ َٔ عاّ 

اؿطنات اؾٗاز١ٜ قس تطادع عٔ ا٫غرتاتٝذٝات ايعٓؿ١ٝ ايتكًٝس١ٜ 

نات اؾٗاز١ٜ اييت اتبعتٗا نٌ َٔ ايكاعس٠ ٚايتٓعُٝات املؿاب١ٗ هلا , يًشط

ٚاعترب بٓٛع َٔ ايٛاقع١ٝ إٔ ا٭ضن١ٝ ايتشت١ٝ ايّٝٛ غري َ٪١ًٖ ٫غتٝعاب 

ايعٌُ اؾٗازٟ , ٚساٍٚ إعطا٤ قطا٠٤ َٓٗذ١ٝ تاضى١ٝ يًٛاقع ٚنتب ايرتاخ 

 َآْا,نإظ غري يعَإ نتبِٗ ايػًـ عًُا٤ : نتبٖٚصا َكطع ع٢ً يػاْ٘

 ايٓاؽ ٚبني ايكؿٛف بني ٚمتٝع ٚخًٝؿ١ ٚخ٬ؾ١ إغ٬ّ زاض ؾٝ٘ يًُػًُني
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 اٱغ٬ّ زاض ,ٚيف اؿطب زاض يف ٚايهؿاض اٱغ٬ّ زاض يف بعها,املػًُٕٛ بعهِٗ

َّ ٜتُٝع  ايٓاؽ, ٚاختًط اٯٕ ي٘ ٫ٚدٛز ٖصا ,نٌ املعٗط يف املػًِ عٔ ٞايص

 ع٢ً ا٫ط٬ع عٓس ا٫ستٝاط ٜٛدب ايصٟ املدتًـ املتػري ايٛاقع َٔ ٖٚصا

, َع شيو ؾػٝس إَاّ مل ٜرتادع عٔ 4ايٓاؽ ع٢ً اؿهِ ٚعٓس ايػًـ نتب

ضدعٝت٘ ايؿهط١ٜ ايكسمي١ َع بعض ري اجملتُعات أٚ ايسٍٚ ٚبكٞ ع٢ً تهؿ

َٶ ا َع ايتٓعُٝات ا ؾكس أسسخ بٝاْ٘ ٖصا ؾطخٶايتػٝري يف اػاٙ ايٛاقع١ٝ. عُٛ

يععِٝ ايكاعس٠  ّ بكؿت٘ ْا٥ب2553يعٛاٖطٟ يف عاّ اؾٗاز١ٜ ٚأقسض أمئ ا

ا ع٢ً ٚثٝك١ ايرتؾٝس يف قت٣ٛ نتاب َعٕٓٛ أغا١َ بٔ ٫زٕ آْصاى ضزٶ

. ٚيف ٖصٙ ايٛثٝك١ زاؾع ايعٛاٖطٟ عٔ ايؿهط املتبع َٔ ططف  2ب)ايترب١٥(

ا إٜاٙ ىسّ َكاحل أعسا٤ ايكاعس٠ ٖٚادِ بتِٗ َ٪اَطات١ٝ بٝإ ايترب١٥ َعتربٶ

 سػب٘, ٚميجٌ َعاٖط اهلٛإ ٚا٫غتها١ْ. اٱغ٬ّ 

َٶ ا ميهٔ إٔ ْؿِٗ َٔ ٖصا بإٔ ايؿهط املػ٢ُ دٗازٟ ٫ ٜػتٓس إىل َٓعط عُٛ

َعني أٚ ْعاّ ؾهطٟ ثابت , نصيو ؾٗٛ ٫ ٜٓدطط يف ثكاؾ١ ٚاسس٠ َع١ٓٝ, 

٫  _ٖٚصا غط لاس٘ يف اغتكطاب نجري َطٜسٜ٘_بٌ إٕ ايؿهط اؾٗازٟ 

ٌ ٖٛ ميجٌ قه١ٝ شات بعس نْٛٞ مبع٢ٓ إٔ ايؿهط ٜٓتُٞ إىل ثكاؾ١ َع١ٓٝ ب

ٚاملاز٠ تكبح فطز ٚغا٥ٌ ـس١َ ايكه١ٝ اييت تػط٢ بًباؽ ايكساغ١ ايصٟ 

هػسٙ ؾعاض اؿان١ُٝ . ؾايكهاٜا اييت ػصب يف أغًب ا٭سٛاٍ اؾاْب 

                                                           
/  115 رُح , اٌعسزوشُمح ذطشُس اٌعًّ اجلهازٌ يف ِظطواٌعامل, جطَسج اجلطَسج اٌىى1َ

 1994 شواٌمعسج 99/  9113َ زَؽّرب 9 اٌصالشاء
أميٓ اٌؾىا٘طٌ ,اٌرربئح ضؼاٌح يف ذربئح أِح اٌمٍُ و اٌؽُف ِٓ هتّح اخلىض و اٌضعف  9

 ,اٌؽحاب ٌإلٔراض اإلعالٍِ .
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ايعاطؿٞ َٔ اٱْػإ تعٌُ ع٢ً ق١ْٛٓ نٌ ا٫ستكإ ٚاؿكس ٚايعاطؿ١ 

ا يف اٱغ٬ّ ست٢ غري املػًِ ايصٟ ٜٓدطط سسٜجٶ زاخٌ ايؿباب املػًِ أٚ

ا يف اٱغ٬ّ يف أٚضٚبا ِٖ ميجًٕٛ دططني سسٜجٶ)سٝح أثبتت اٱسكا٤ات إٔ امُل

َٶ اَكسضٶ غرتاتٝذٝات ايتذٓٝس يف اؾُاعات اؾٗاز١ٜ ( إىل قاعس٠ ا ٫خا

ٕ ايؿهط اؾٗازٟ ٜػتٓس إىل ع١ُ اؾٗاز١ٜ. عٝح ميهٔ ايكٍٛ إاملٓ

تطؾض ايتأقًِ َع َكتهٝات ايػريٚض٠ ايتاضى١ٝ ,ٖصٙ اٯي١ٝ  ذتاضٜ_املٝتا

شاتٗا تٛؾط يًشطنات اؾٗاز١ٜ ْعاّ ؾهطٟ ضازٜهايٞ ميهٓٗا َٔ قٓع ب١ٝٓ 

مجاٖري١ٜ َتُاغه١ بٗسف ػػٝس َؿطٚعٗا املأٍَٛ ؼت َؿطٚع١ٝ ايسٜٔ. 

١ َٔ ايساخٌ بٌ اؾٗازٟ ٫ ٜٓدطط يف قطاع ايجكاؾٚبٗصا ٬ْسغ إٔ ايؿهط 

إىل \ٜٗسف َٔ\ٜبك٢ ع٢ً سسٚز ٖصا ايكطاع ست٢ ٚإٕ نإ ٜٓطًلٖٛ 

ا َٔ نٌ ضقاب١ ثكاؾ١ٝ ايجكاؾ١ اٱغ١َٝ٬. ٜبك٢ ايؿهط اؾٗازٟ َتشطضٶ

,سٝح ٜعٌُ ع٢ً ػػٝس قٛض٠ املٓاؾح عٔ قه١ٝ املػتهعؿني نس ا٭ْع١ُ 

َط٠ ع٢ً طنع أٚ نس ايك٣ٛ ايعامل١ٝ املتآا٫غتبساز١ٜ املتكاضع١ ع٢ً امل

ايعٛملٞ ْسضاز يف ثكاؾ١ َع١ٓٝ تأقًُا َع ايعطف اّ . ميجٌ ٖصا اي٬اٱغ٬

سس ا إٔ عسّ اْسضادٗا يف بطازٜػِ ثكايف ٚانح ميجٌ أٜهٶ, سٝح إاملعاقط

ا َع أغباب لاسٗا يف ػاٚظ ايبعس احملًٞ يتكٌ إىل ْطام ايعاملٞ خكٛقٶ

١( , ٚتكاعس املعًَٛاتٝ_اْسضادٓا يف املٛد١ ايجايج١ )ايعًِ َا بعس ايكٓاعٞ 

سطن١ اهلذط٠ َٔ اؾٓٛب إىل ايؿُاٍ , ٚظٗٛض َا ٜعطف بتذاْؼ ٚت٬قح 

ُٶايجكاؾات يف َا ٜعطف بعكط ايعٛمل١ . ٚبٗصا ْػتٓتر اغتٓتادٶ ا ٖٛ إٔ ا َٗ

ايعاٖط٠ اؾٗاز١ٜ َٚا ؾانًٗا َٔ تػُٝات اٱضٖاب ٚغريٙ ٚيٝس٠ عس٠ عٛاٌَ 

 ْعط١ٜ امل٪اَط٠ .ٚيٝؼ عاٌَ ٚاسس نُا واٍٚ إٔ ُٜٖٛٓا ب٘ زعا٠ 
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 ظاهرة مركبة  -9

ّٕ ؾِٗ ايعاٖط٠ اؾٗاز١ٜ وتاز إىل اٱساط١ ظٛاْبٗا املدتًؿ١ , أٟ ٖٜٛتٗا  إ

ايس١ٜٝٓ ٚايعطٚف ا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚاٱْػا١ْٝ اييت تؿهٌ كتًـ 

قسزات ٖصٙ ايعاٖط٠ . يف ٖصٙ ايسضاغ١ غٝتِ ا٫بتعاز بطبٝع١ اؿاٍ عٔ 

َٶاٱزاْات ا٭خ٬ق١ٝ .  ا قسٚز إٕ املط٤ ٫ ىتاض عط١ٜ تا١َ خٝاضات٘ , ؾٗٛ زٚ

١ٝٓ ايعا١َ بتأثريات خاضد١ٝ , ؾايعطٚف ع٢ً غايب ا٭سٝإ تؿهٌ ايب

ٕ اختٝاضات٘ تهٕٛ قسز٠ بعطٚؾ٘ احملٝط١ . ضمبا يؿدكٝت٘ , ٚبايتايٞ ؾإ

ظٛاٖط َٔ َجٌ ايعاٖط٠ اؾٗاز١ٜ ميهٓٓا ايتططم إيٝٗا َٔ ْاس١ٝ ظطؾٝتٗا 

١ٝ . ؾكس تعرب ٖصٙ ايعاٖط٠ عٔ قٛاْني تطٛض تاضى١ٝ ػػس غريٚض٠ ايتاضى

ٓٗذ١ٝ َٔ امل نٗصٙتطٛض١ٜ يف إطاض ايعكٌ ايػٝاغٞ اٱغ٬َٞ , ٚمتهٓٓا 

قطا٠٤ ايعاٖط٠ اؾٗاز١ٜ ع٢ً أْٗا ضز٠ ؾعٌ ٱضاز٠ املهبٛت١ )املدٝاٍ ايسٜين 

٫ تػتطٝع  ايتاضٜذ ( ػاٙ ظطٚف َع١ٓٝ . ؾإشا ناْت ٖصٙ اٱضاز٠_ٚاملٝتا

استٛا٥ٗا ع٢ً َهْٓٛات  ػػٝس ْؿػٗا أٚ ػاٚظ ايٛقا٥ع اـاضد١ٝ بؿعٌ

ٕ ٖصا غٝٛيس قس١َ بني ايصات ٚايعامل اـاضدٞ ايٛاقعٞ , ٖصٙ عس١َٝ , ؾإ

ايكس١َ غتتذػس يف عٓـ اْؿذاض عٓٝـ ٖٛ َا هػسٙ ايعٓـ ايسَٟٛ 

ػاٙ  عٌضز ؾ\يًشطنات اؾٗاز١ٜ , ايصٟ متجٌ تٛدٗاتٗا ٖصٙ يف إٓ ؾعٌ

ْ٘ نًُا نإ تهدِ ايصات أنرب ٌ املػتُط يًصات املتهد١ُ , سٝح إايؿؿ

 ا .,نإ ٚقع ايؿؿٌ ٚايكس١َ أنرب ٚناْت ضز٠ ايؿعٌ نصيو أؾس عًٓؿ

ٓا ٚقـ َج٬ سطن١ ز.ا.ع.ف غٛاضز ايعكط ؟ ,َجٌ ٖصٙ ْٓتػا٤ٍ , ٌٖ ميه

ٗذ١ٝ ٖٞ ايكطا٠٤ ايُٓط١ٝ ٖٞ قطا٠٤ يًشانط َٔ خ٬ٍ املانٞ , ٖٚصٙ املٓ

َٓٗذ١ٝ اضتهاغ١ٝ غٛا٤ اْطًكٓا َٔ َطدع١ٝ املانٞ يكطا٠٤ اؿانط أٚ 
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, سٝح ؼًٝٓا املٓٗذ١ٝ ايػابل  _قطأْا املانٞ َٔ خ٬ٍ اؿانط_ايعهؼ

َٶ ا إىل تكٓٝـ أخ٬قٞ يًعاٖط٠ املطاز زضاغتٗا , ٚإشا َا زخًٓا يف شنطٖا زٚ

املٛنٛع١ٝ  َتاٖات ايتكٓٝؿات ا٭خ٬ق١ٝ ؾإْٓا غٓٓشطف عٔ ايسضاغ١

ٝٶ ,  ايًعاٖط٠ . ٚبايتايٞ ؾتػ١ُٝ خٛاضز ايعكط َطؾٛن١ ع٢ً ا٭قٌ َٓٗذ

ٕ ز.ا.ع.ف ٚايكاعس٠ ٚغريٖا َٔ اؿطنات ميهٓٓا ايكٍٛ مبٓطل َٛنٛعٞ إٚ

اؾٗاز١ٜ اييت متاثًٗا يف ايٓعاّ ايؿهطٟ ٚايػاٜات ٖٞ عباض٠ عٔ مجاعات شات 

ايسٚي١ اٱغ١َٝ٬   تٛد٘ سطبٞ تػتٓس إىل غا١ٜ غٝاغ١ٝ ٖٞ إعاز٠ بعح

ٝٶ ٝٶبؿهًٗا ايكسِٜ ؼت َؿطٚع١ٝ اؿان١ُٝ زٜٓ ا ٚ ْعاّ اـ٬ؾ١ ا ٚ تؿطٜع

ع٢ً اؾاْب ايسْٟٝٛ . ٚبٗصا تًبؼ ايكه١ٝ اؾٗاز١ٜ قهٝتٗا ايػٝاغ١ٝ 

ٕ اؿطنات املػُا٠ ١ٝ َكسغ١ , ببػاط١ ميهٓٓا ايكٍٛ إايس١ْٜٛٝ قبػ١ زٜٓ

ؼاٍٚ  جٌ ؾهٌ َٔ ايعٛز٠ أٚ يٓكٌدٗاز١ٜ شات اـًؿ١ٝ ايػًؿ١ٝ اؾٗاز١ٜ مت

يٝات اضتهاغ١ٝ تٗسف إىل اغتشهاض ايعاطؿ١ بعح ْعاّ سهِ زٜين دسٜس بآ

املان١ٜٛ يًُػًُني , ٚايػط يف لاح زع٠ٛ ٖصٙ اؿطنات ٖٛ أْٗا تعتُس ع٢ً 

تهدِ ايعاطؿ١ املان١ٜٛ يًُػًُني, ٖصا ايتهدِ ايصٟ ٜطؾض يف أغًب 

ط اؿهاضٟ ايصٟ آٍ إيٝ٘ ايعكٌ اٱغ٬َٞ  ا٭سٝإ َهابط٠ اٱقطاض با٫مطا

يف  ؾٝذس يف زع٠ٛ اؿطنات اؾٗاز١ٜ قؿ١ ؾعري ٜتُػو بٗا ايػطٜل أ٬ًَ

 إْكاشٙ .
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 ا عو مهطق احلراس بعيًد -11

إٕ نٌ تؿػري منطٞ يعاٖط٠ َا ٜػ٢ُ باٱضٖاب املطتبط١ باؿطنات 

اؾٗاز١ٜ ٖٛ ٖطٚب َٔ سكٝك١ تعكٝس ايٛاقع١ . إٕ ؼٌُٝ نٌ املػ٪ٚي١ٝ 

ٕ أنجط ؾأنجط عٔ سكٝك١ ايعاٖط٠ , إ ؾ١ٗ َع١ٓٝ ٖٞ إغرتاتٝذ١ٝ تبسعٓا

١ تسخًٓا يف زا٥ط٠ ا٭ؾهاض امل٪اَطات١ٝ  َٚٓتذات ايػٝاغنٗصٙ اغرتاتٝذٝات 

ػط٠ يعاٖط٠ َا ٜعطف باٱضٖاب , ايعس١َٝ . ع٢ً نجط٠ اٯضا٤ ٚايٓعطٜات املؿ

ٕ أغًبٗا تكب يف اػاٙ غا٥ٞ منطٞ , أٟ أْٗا تؿػريات َٛد١ٗ ـس١َ ؾإ

َٓع١َٛ ؾهط١ٜ َع١ٓٝ . إٕ نٌ تؿػريات يعاٖط٠ اٱضٖاب بٗسف ترب١٥ تٛد٘ 

 أسهاّ عاطؿ١ٝ زٜين َعني أٚ ق١َٝٛ َع١ٓٝ أٚ ْعاّ ؾهطٟ َا, ؼٌٝ نًٗا إىل

ْٚعط٠ غري َػتٛؾ١ٝ يٛاقع ايعاٖط٠.  ؾكط َٓعٛض١ٜ َتذطز٠ َٔ نٌ اْتُا٤ 

اض ٖصٙ ايعاٖط٠ . أَا غري تهٕٛ قازض٠ ع٢ً تؿػري أغٛتػٜٛػ١ٝ َٚٔ نٌ غا١ٜ 

١ املعاقط٠ ٚايعطٚف ايتاضى١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ شيو ؾإٕ ايرتاخ ٚايػٝاغ

ا َؿتٛس١ ع٢ً طاٚي١ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ نًٗا هب إٔ تبك٢ نًٗ

ا عٔ ؼٌُٝ املػ٪ٚي١ٝ تؿطٜح ايباسح عٔ سكٝك١ ايعاٖط٠ . سٝح بعٝسٶ

ا عٔ تًو ا٭سهاّ ايعاطؿ١ٝ اييت ؼاٍٚ ؾٝط١ٓ ق٣ٛ يططف أٚ ٯخط , بعٝسٶ

ا عٔ َٓطل املكسَٚني ايصٜٔ ا عٔ ٖٛؽ ْعطٜات امل٪اَط٠ , بعٝسٶَع١ٓٝ , بعٝسٶ

ا عٔ سطاؽ اهل١ٜٛ, ملػتًبني ٚبعٝسٶا عٔ امل ٜػتطٝعٛا تكبٌ ايٛاقع , بعٝسٶ

ا عٔ نٌ ٖصا , ؾكط ميهٓٓا إٔ ْكِٝ زضاغ١ ؾاؾ١ٝ ٚاؾ١ٝ يًعاٖط٠, سٝح بعٝسٶ

ميهٓٓا ؾُٗٗا َٚعاؾتٗا بسٍ ايرتنٝع ع٢ً إزاْتٗا , عػ٢ إٔ تٓذح ٖصٙ 

َٶ ا يف اـطٚز َٔ ساي١ ايٛدٛز ايؿهًٞ إىل ايٛدٛز ايؿعًٞ, أٟ إٔ املٓٗذ١ٝ ٜٛ

ك١ ايعاٖط٠ ٖصا إىل عٌُ ٚاقعٞ , ٖهصا ؾكط غٓهٕٛ هػس ايبشح عٔ سكٝ
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ٕ نٓت أعٝس عباض٠ )َا ٜػ٢ُ يًعاٖط٠ اؾٗاز١ٜ , ٚاييت ٚإ قس قسَٓا س٬ً

ٝٶ ا مل أدس ايتعطٜـ اؾاَع باٱضٖاب( بسٍ )اٱضٖاب( ؾكط , ؾٮْٞ ْؿػٞ ساي

يعاٖط٠ )اٱضٖاب( ,ٚايؿ٤ٞ ايصٟ ْعذع عٔ تعطٜؿ٘ ْعذع عٔ ؾُٗ٘ اهلصٙ 

َع٘ بايهطٚض٠ . يصا ؾايسضاغ١ املٛنٛع١ٝ َٔ ا٭ؾهٌ هلا إٔ تطنع ٚايتعاٌَ 

َؿاِٖٝ ناٱضٖاب اييت ؼتٟٛ   َٔع٢ً َؿاِٖٝ نايعاٖط٠ اؾٗاز١ٜ بس٫ً

ٝٶ  ا ع٢ً إزاْات َ٪اَطات١ٝ .نُٓ
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ٝٶضأٜٓا نٝـ ٜؿهٌ ايؿهط امل٪اَطاتٞ امطاًؾ ا يًعكٌ ايػٝاغٞ , ٚضأٜٓا ا َٓٗذ

عكٌ ايػٝاغٞ نصيو قؿات ٚأعطاض ايؿهط امل٪اَطاتٞ اييت تتذ٢ً يف اي

َٶ. سٝح إٚظٝؿ١ٝ خت٫٬تقسث١ يف بٓٝت٘ عس٠ ا ا ٕ ايؿهط امل٪اَطاتٞ ٜعُس زٚ

, ؾٝععٍ شات٘ ٪اَط٠ وتهط بٗا َٓع١َٛ املعطؾ١ٱْؿا٤ فُٛع١ َٔ ْعطٜات امل

َطاتٞ . ٖصا ايػٝاز ايصٟ هعٌ نٌ ْاقس ٚوكٓٗا بٓٛع َٔ ايػٝاز امل٪ا

ُٶ بامل٪اَط٠, مبع٢ٓ أْ٘ ىري ايؿطز إَا إٔ ٜكبٌ بٓعط١ٜ امل٪اَط٠  ايًُ٪اَط٠ َتٗ

, ٖهصا ٖٛ املٓطل أٚ ٜهٕٛ ٖٛ َٔ تككسٙ ْعط١ٜ امل٪اَط٠, إَا َعٓا أٚ عًٝٓا

. ٜعترب ايؿهط امل٪اَطاتٞ أسس ايعٛاٖط املطن١ٝ اييت تٗسز لاع١ امل٪اَطاتٞ

ا يف عكطْا اؿايٞ سٝح أقبح تساٍٚ املعًَٛات عكٌ ايػٝاغٞ , خكٛقٶاي

 ا ٚغري َطاقب ٜٚتِ بػطع١ خاضق١ . َؿتٛسٶ

ا يف َٓعٛض١ٜ املػًٛب نٛغ١ًٝ تعٜٛه١ٝ إٕ ايؿهط امل٪اَطاتٞ ايصٟ ٜٓؿأ غايبٶ

ا نٝـ ناْت ايتؿػريات ايؿؿٌ ٚا٫ْتهاغات . ٚضأٜٓا أٜهٶتػٜٛؼ ٜتِ بٗا 

بك٠ٛ يف ايؿت١ٓ ايهرب٣ يف ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ ٚيف أسساخ امل٪اَطات١ٝ سانط٠ 

َتؿطق١ َٔ ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ ٚ اَتست ٖصٙ ايتؿػريات عرب ايعَٔ يتذعٌ 

ا بُٓٛ ايؿهط امل٪اَطاتٞ , سٝح ٬ْسغ خكبٶ َٔ قه١ٝ ايػ١ٓ ٚايؿٝع١ فا٫ً

شيو يف كتًـ نتب ايتاضٜذ ٚايؿك٘ َٔ اؾاْبني . ٚإناؾ١ إىل شيو 

ايٓهػات ايعطب١ٝ يف اؿطٚب يتػٜٛؼ ات َ٪اَطات١ٝ َتدكك١ ظٗٛض غطزٜ

ايعطب١ٝ اٱغطا١ًٝٝ٥ , َٚا ٚدٛز ؾدكٝات يف ايتاضٜذ اٱغ٬َٞ َجٌ عبس اهلل 

بٔ غبأ ٚابٔ ايعًكُٞ إ٫ تأنٝس ع٢ً إٔ امل٪اَط٠ ٖٞ َكٛي١ َٔ َك٫ٛت 

ايتأضٜذ هب عسّ إغؿاهلا . مبا أْٞ خككت ايسضاغ١ يًتأضٜذ اٱغ٬َٞ 

عطبٞ ؾُٝهٓين إٔ أ٩نس إٔ امل٪اَط٠ ٖٞ َكٛي١ دٖٛط١ٜ يتؿػري ايتاضٜذ يف ٚاي
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ا أْٗا تًك٢ داشب١ٝ َٓكطع١ ايٓعري يف إطاض ايعكٌ اٱغ٬َٞ , خكٛقٶ

 ايجكاؾ١ ايؿعب١ٝ . 

َٔ أِٖ َعاٖط امل٪اَط٠ ٖٞ أْٗا تكّٛ ع٢ً عس٠ َباز٨ َٔ أُٖٗا َبسأ 

عٌ ا٭ؾهاض ا٭غؼ اييت ػايػبب١ٝ احملطف , سٝح إٔ ميجٌ ٖصا املبسأ أِٖ 

ْكس١ٜ َٓشطؾ١ , سٝح ؼاٍٚ إٔ  اامل٪اَطات١ٝ متاضؽ ِٖٚ املعطؾ١ ٚتٓتر أؾهاضٶ

َكساقٝتٗا عرب َؿطٚع١ٝ ايبشح عٔ ايػبب, َع ٬َسع١ إٔ  تػٛؽ

اغتعُاٍ َبسأ ايػبب١ٝ ٖصا ٫ ٜتِ عرب َٓٗذ١ٝ ع١ًُٝ, بٌ عٔ ططٜل ٖٛغ١ٝ 

ايٓعط٠ املا١ْٜٛ يًعامل  ٜطز ؾٝٗا نٌ ؾ٤ٞ يػبب َؿٝطٔ . نصيو تًو

ا , ٚؼاٍٚ تكٓٝؿٗا ا أٚ ؾطٶسٝح تط٣ ايعك١ًٝ امل٪اَط٠ يف نٌ ظاٖط٠ إَا خريٶ

يف أسس ٖصٜٔ ايكطبني . أٟ إَا تكٓٝـ ندري ٜعٛز ع٢ً ايصات أٚ غري شيو 

ا يف ا يًتكٓٝـ , خكٛقٶٜٓتُٞ إىل ممًه١ ايؿط . ضأٜٓا نٝـ ٜٛيس ٖصا ٖٛغٶ

ات اـًؿ١ٝ ايػٝاغ١ٝ ٕ أغًب ايتكٓٝؿات شتاضىٓا اٱغ٬َٞ سٝح لس أ

َٶٚايس١ٜٝٓ ؼٛ ا إىل اتٗاّ بايه٬ٍ ٚا٫مطاف عٔ َصٖب ايؿطق١ ٍ زٚ

ايٓاد١ٝ , أٟ إٔ اهلسف َٔ ايتكٓٝؿات يٝؼ َٛنٛعٞ يف ايٓٗا١ٜ بٌ ٖٛ 

ا نٝـ ٜٓتر ٖصا اهلٛؽ ع٬ق١ قًك١ بني ا٭ْا َٛد٘ يػاٜات َع١ٓٝ . ٚأٜهٶ

ٚاٯخط , سٝح تعٗط ٖٜٛات َتكاز١َ غري قاب١ً يًتكاضب , تػصٟ ايؿشٓا٤ 

بٝٓٗا ْعطٜات امل٪اَط٠ اييت تؿكٌ سسٚز ايتكا٤ ٖصٙ اهلٜٛات . بعس ٖصا 

ٕ إا عٔ ايؿهط ايٓكسٟ , سٝح تٓاٚيٓا نٝـ هػس ايؿهط امل٪اَطاتٞ امطاًؾ

ٟ املٓشطف ايصٟ لسٙ غٛا٤ عٓس ا٭ؾطاز أٚ اجملتُعات أٚ ٖصا ايؿهط ايٓكس

ايهٝاْات ايػٝاغ١ٝ ٜػسٚ نٌ اٖتُاَ٘ إْتاز ؾهط زؾاعٞ تٓكب أٚيٜٛات٘ يف 
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اؿؿاظ ع٢ً اهل١ٜٛ نس نٌ َا ٜٗسزٖا َٔ اـاضز بؿعٌ ضٖاب ايؿهط 

 امل٪اَطاتٞ َٔ ايتذسٜس ٚاملػتكبٌ .

إٔ ا٭ٍٚ وٛض ب١ٝٓ ع٢ً ايعكٌ ايػٝاغٞ يف  ٜتذ٢ً تأثري ايؿهط امل٪اَطاتٞ

ٝٶ ا٭ؾهاضٙ , ؾٝٓتر يٓا ؾهطٶ َٓ٘ سا٬ًَ ا٭خري يٝذعٌ ٝٶ اغٝاغ .  اَ٪اَطات

ٜتذ٢ً شيو يف عس٠ َعاٖط أُٖٗا ايعس١َٝ ايػٝاغ١ٝ , سٝح ٜٓتر ايؿهط 

ا عس١َٝ ع٢ً املػت٣ٛ ايػٝاغٞ ٜٚػاِٖ نصيو يف محا١ٜ امل٪اَطاتٞ أؾهاضٶ

 ططح امل٪اَطات ٚبٓا٤ غٝاز سٛهلا , مما ٜ٪زٟ يبٓا٤ ٖصٙ ايعسَٝات عرب

َٓع١َٛ ِٖٚ املكسؽ ايػٝاغٞ ٚإْتاز َؿاضٜع ايػٝاغ١ ايعس١َٝ . بؿعٌ ٖصٙ 

اٯي١ٝ وٛض ايؿهط امل٪اَطاتٞ ايعكٌ ايػٝاغٞ إىل عكٌ غٝاغٞ َػتكٌٝ , أٟ 

ب١ٝٓ عك١ًٝ َػتك١ًٝ َٔ اٱْتاز ايػٝاغٞ ايٛاقعٞ ٚايٓاؾع , سٝح ٜٓتر يٓا 

ٝٶهطٶؾ ٝٶا ًَٓٗها غٝاغ  .  اا ٚعسَ

تعترب ْعط١ٜ  قساّ اؿهاضات َٔ أِٖ املعاٖط اييت تتٛغٌ بٗا ا٭ؾهاض 

ٕ ْعط١ٜ ايكساّ بتٓعريٖا هلٜٛات َطات١ٝ إىل ايعكٌ ايػٝاغٞ , سٝح إامل٪ا

أٟ إٔ ا٭َط غري قاب١ً يٲق٬ح _َتكاز١َ َٚتشذط٠ َٚتعاضن١ بايطبٝع١ 

َٶ,ػعٌ َٔ تأثري املتػريات ٚ_ ا ع٢ً ٖصٙ اهلٜٛات . مما ٜ٪غؼ ايتاضٜذ َعسٚ

إىل ع٬ق١ قًك١ بني ايصات ٚغريٖا , عٝح تكبح ْعطٜات امل٪اَط٠ ٚغا٥ٌ 

ٖصا ايكساّ ايكبًٞ يف يتػٜٛؼ ا ؿُا١ٜ ايصات َٚٗامج١ اٯخط , ٚأٜهٶ

 بططٜك١ ٜؿهط ايصٟ ايػٝاغٞ ايعكٌ ٕإ ايكٍٛاهلٜٛات . َٔ ٖصا ميهٔ 

 تكِٝ ايكسا١َٝ ايططٚح ٭ٕ,  ايكسا١َٝ يًططٚح آَتذٶ ٜعترب َ٪اَطات١ٝ

 . اـاضد١ٝ امل٪اَط٠ ٚدٛز َؿطٚعٝتٗاع٢ً
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ا بني ايػٝاغ١ ايؿعب١ٜٛ ا َٛثًٛقنصيو ٬ْسغ داشب١ٝ خاق١ ٚاضتباًط

, ؾا٭ٚىل تتطًب ايجا١ْٝ , ٚايجا١ْٝ تعزٖط يف ا٭ٚىل . ضأٜٓا  ٚايؿهط امل٪اَطاتٞ

نٝـ لح غٝاغٕٝٛ عرب ايتاضٜذ عٓه١ ٚعبكط١ٜ يف ايػٝطط٠ ع٢ً 

اؾُاٖري شيو بططح ْعطٜات َ٪اَط٠  ٚاغتعُاهلا يف ايتشهِ بػٝهٛيٛد١ٝ 

اؾُاٖري . ضأٜٓا نصيو نٝـ تػتجُط ا٭ٜسٜٛيٛدٝا ايططٚح امل٪اَطات١ٝ يف 

 َتها١ًَ ؾهط١ٜ ب١ٝٓ مباٖٞ ٭ٜسٜٛيٛدٝاا ٕإ ع٢ً متاغهٗا , سٝح اؿؿاظ

 امل٪اَطات١ٝ ايعك١ًٝ ٖٞ اٯيٝات ٖصٙ أِٖ,  شاتٗا عٔ يًسؾاع آيٝات عس٠ ؼٌُ

 ميجٌ ا٭ٜسٜٛيٛدٝا ٚامطاؾات غكطات بٗا تؿػط يًُ٪اَط٠ ْعط١ٜ خًل ٕ.إ

 ايؿهط بٛاغط١ ا٭ٜسٜٛيٛدٝا متاضغٗا اييت ايسؾاع١ٝ ايع١ًُٝ شات٘ سس يف

 . امل٪اَطاتٞ

عرب  ٖهصا ساٚيٓا تؿطٜح ع٬ق١ ايؿهط امل٪اَطاتٞ بايعكٌ ايػٝاغٞ , أ٫ًٚ

ايبشح عٔ متعٗطات٘ يف ايتاضٜذ ثِ عرب ايبشح عٔ اـكا٥ل املُٝع٠ ي٘ 

ٚبعسٖا مت تػًٝط ايه٤ٛ ع٢ً ع٬ق١ امل٪اَط٠ بايعكٌ ايػٝاغٞ ٚنٝـ 

بٝع١ ايعكٌ ايػٝاغٞ . نٌ شيو ٜتذ٢ً تأثري ايعك١ًٝ امل٪اَطات١ٝ ع٢ً ط

ست٢ ماٍٚ ع٢ً ا٭قٌ إٔ ْكـ ع٢ً أضن١ٝ ع١ًُٝ ٫ عس١َٝ يسضاغ١ تأثري 

 ايؿهط امل٪اَطاتٞ يف امطاف ايتؿهري ايػٝاغٞ .
أَا يف َا ٜتعًل بايعاٖط٠ اؾٗاز١ٜ اييت اضتبطت بعسٜس ْعطٜات َ٪اَط٠ 

تٞ , ٚشيو ْاتر عٔ ا يُٓٛ ايؿهط امل٪اَطاخكبٶ َعاقط٠ , ؾإْٗا تؿهٌ فا٫ً

ؾٛن٢ ايتؿػريات , سٝح ٜتساخٌ زٚض نٌ َٔ ايرتاخ اٱغ٬َٞ ٚايعٛمل١ 

ًَٚشكاتٗا يف إْتاز ايعٓـ اؾٗازٟ . لس إٔ َععِ ايتؿػريات يًعاٖط٠ 

اؾٗاز١ٜ اييت ؼاٍٚ إٔ ؼًٝٗا إىل د١ٗ َع١ٓٝ زٕٚ ا٭خط٣ تػتٓس أغًبٗا 



  
  

 

073 
 

غتؿطاف سًٍٛ ٚاقع١ٝ يتؿػريات َ٪اَطات١ٝ , ْاػ١ إَا عٔ عذع عٔ ا

ا َٔ َهبٛتات ٖٜٛات١ٝ تعُس يًسؾاع عٔ اهل١ٜٛ يًعاٖط٠ اؾٗاز١ٜ , أٚ اْط٬ًق

 عرب قاٚي١ ترب٥تٗا َٔ ايعاٖط٠ اؾٗاز١ٜ . 

ٕ ايعاٖط٠ اؾٗاز١ٜ ٖٞ ظاٖط٠ َعكس٠ ٫ ميهٔ ضزٖا إىل غبب ع٢ً َا ضأٜٓا ؾإ

َٔ قبٌ ا , َع شيو ؾًٗا َعاٖط ٚأغباب ميهٔ اغتهؿاؾٗا قسز سكطٶ

ٕ ٜػتعك٢ سطاغ١ اهل١ٜٛ . ٖصٙ ا٭غباب ٚإ ايباسح املتذطز َٔ ٚنٝؿ١

ا يطبٝع١ ايٓعاّ ايؿهطٟ اؾٗازٟ , يهٔ ميهٔ اغتدساّ َبسأ َعاؾتٗا ْعطٶ

ايٛقا١ٜ , أٟ عسّ ايػُاح بتؿهٌ ٖصٙ ا٭غباب أٚ َعاؾتٗا ع٢ً املس٣ 

 املتٛغط ٚايطٌٜٛ .

ٜك١ تؿهري َ٪اَطات١ٝ ت٪زٟ َٔ ٖصا ْكٌ إىل ْتا٥ر ١َُٗ ٖٞ إٔ نٌ طط

بايهطٚض٠ إىل ؼطٜـ ايؿهط , أٟ إٔ ايؿهط امل٪اَطاتٞ ٜٓتر ِٖٚ املعطؾ١ ٚيٝؼ 

ٛٚغ١ بانتؿاف امل٪اَط٠ بسٍ املعطؾ١ . سٝح ٜتشٍٛ املؿهط إىل شات َٗ

عٔ غاٜت٘ املؿرتن١ أٟ ايبشح عٔ اؿكٝك١ َٔ ايعاٖط٠ . بٗصا  َٓشطف

ا يٝشُٞ إٔ ايؿهط امل٪اَطاتٞ ٜكٓع غٝادٶتكبح امل٪اَط٠ غا١ٜ يف شاتٗا . نُا 

 ٟ ٜٓتذ٘ . ب٘ ِٖٚ املعطؾ١ ايص

٫ ٜؿٝس َع٘ ٫ سذاز ٫ٚ زيٌٝ  ٕ َٔ ٜتدص َٔ ايؿهط امل٪اَطاتٞ غب٬ًٝإ

ًَُٛؽ , ٭ْ٘ َكتٓع إٔ نٌ ؾ٤ٞ َُٗا بًػت ٜكٝٓٝت٘ خاضز َٓع١َٛ ِٖٚ 

ٌ َا ٜكع املعطؾ١ اييت ٜتػص٣ عًٝٗا ٖٛ ْؿػ٘ َ٪اَط٠ ٱن٬ي٘ , إش ٜكبح ن

خاضز َٓع١َٛ ا٭ْا املتآَط عًٝ٘ ٜٓتُٞ يًُ٪اَط٠ ْؿػٗا . بٌ إٕ نٌ َٔ 

ٜطٜس إٔ ٜهؿـ ِٖٚ امل٪اَط٠ ٖصا ٖٛ َتآَط أٚ َٓدطط ٫ ٚاعٞ يف امل٪اَط٠ . 

ا َٔ قاٚي١ إقٓاع عك١ًٝ َ٪اَطات١ٝ دبًت ع٢ً امل٪اَط٠ يصا ؾ٬ دس٣ٚ تكطٜبٶ
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ا َا دٛب٘ باؿكٝك١ غٝتُٗو ؾٛضٶ بِٖٛ امل٪اَط٠ ٖصا , بٌ إٕ ٖصا ا٭خري إشا

ايصٟ سبؼ ْؿػ٘ ؾٝٗا بؿعٌ  _إَا مبذاْب١ َٓع١َٛ اؿكٝك١ املت١ُٖٛ

أٚ بانطاطو يف امل٪اَط٠ . ع٢ً ا٭ضدح ئ  _تػٝٝذٗا بٓعط١ٜ امل٪اَط٠

ٕ غتؿشٌ ؾِٝٗ زا٤ امل٪اَط٠ , عٝح إْتُهٔ َٔ أق٬ح إ٫ ق١ً ق١ًًٝ ممٔ ا

غٝتدًل ستُا َٔ ِٖٚ امل٪اَط٠ ٖصا نٌ َٔ ي٘ إضاز٠ ٫نتؿاف اؿكٝك١ 

ٚضمبا اغتًعّ ا٭َط بعض ا٭سساخ ايطاض١٥ ٚبعض قسَات اؿكٝك١ يٝتُهٔ 

بكاض ْٛض ايكٛاب . َٔ د١ٗ أخط٣ ميهٔ ؾعٌ ايهجري يًٛقا١ٜ َٔ ا َٔ إأخريٶ

ريٚؽ امل٪اَط٠ ؾٝٗا , ايؿهط امل٪اَطاتٞ ٚؼكني ايعكٍٛ اـكب١ َٔ تٛغٌ ؾ

١ بب١ٝٓ َعاقط٠ َٚتذسز٠ ٚقًب١ ٖٛ ايػبٌٝ ٕ بٓا٤ َٓع١َٛ َعطؾسٝح إ

يبٓا٤ ثكاؾ١ ضاق١ٝ ؽًكٓا َٔ ايعكابات ايؿهط١ٜ اييت تعترب ْعط١ٜ  ٠ايٛسٝس

 امل٪اَط٠ أبطظ ػًٝاتٗا .

ْعطٜات امل٪اَط٠ ٫ ميهٔ إٔ تٓتر َعطؾ١ يصاتٗا,  إ٬َٕسع١ أخري٠ ٖٞ ايكٍٛ 

عطؾ١ َٚا خؿٞ َٓٗا, ٔ أْ٘ ٜبشح عٔ املٜؿهط بايعك١ًٝ امل٪اَطات١ٝ ٜع ٭ٕ َٔ

ْٶ ٝٶيهٓ٘ يف اؿكٝك١ وٌُ ضٖا ٓٶا غٝاغ ا . ٖصا ا٭خري هعٌ َٔ ا َهبٛتٶا َعٝ

ٝٶ ا , عٝح ٜهٕٛ اهلسف ا عتٶاملػتشٌٝ إٔ ٜهٕٛ ٖسف ْعط١ٜ امل٪اَط٠ َعطؾ

ع٢ً ا٭غًب مماضغ١ ع١ًُٝ سطاغ١ اهلٜٛات . إٕ ْعط١ٜ امل٪اَط٠ تٓتر ِٖٚ 

سٚز بني املعطيف ٚايػٝاغٞ , بني ايؿًػؿٞ املعطؾ١ يف قاٚي١ إٔ تؿٛف اؿ

ٚا٭ٜسٜٛيٛدٞ , يف قاٚي١ َٓٗا يكٓع عامل َؿرتض تهٕٛ ؾٝ٘ اهل١ٜٛ يف 

عطن١ ـطط امل٪اَط٠ ا٭دٓب١ٝ . تتِ ٖصٙ ايع١ًُٝ عٔ قكس عٓس قرتيف 

 َػتًٗهٞ امل٪اَط٠ َٚتساٚيٝٗا . سقٓاع١ امل٪اَط٠ , ٚعٔ غري قكس عٓ
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اـطٚز َٔ إطاض ايؿهط امل٪اَطاتٞ ْٚتا٥ذ٘  ٕأَا عٔ غ٪اٍ َا اؿٌ ؟ ؾإ

املسَط٠ يًتؿهري ايػٝاغٞ , ٜكتهٞ إدطا٤ات ؾهط١ٜ ضازٜهاي١ٝ , ؼتاز إىل 

 خطٛات دط١٦ٜ تتذػس يف ْكطتني : 

 أ٫ٚ ايكطٝع١ املعطؾ١ٝ . 

إٕ نٌ ا٭ؾهاض اييت تٓؿس إٔ تتذػس يف ايٛاقع هب عًٝٗا إٔ تطاعٞ 

نإ قإْٛ ايطبٝع١ ٖٛ يٝؼ ايبكا٤ يٮق٣ٛ بٌ ايهطٚضٜات ايتاضى١ٝ , هلصا 

ْ٘ ٜعاْٞ َٔ مجٛز ٚانح يف ٮقًح. أَا عٔ ايعكٌ اٱغ٬َٞ ؾإايبكا٤ ي

ا٭ؾهاض ؾع٢ً َساض قطٕٚ َٓص غكٛط اـ٬ؾ١ ايعطب١ٝ زخًت ايجكاؾ١ ايعطب١ٝ 

َٶااٱغ١َٝ٬ يف َطس١ً غب ا ت َعطيف ٚ٭نجط َٔ أضبع١ قطٕٚ اْٗاضت متا

ا ؼت يٛا٤ اـ٬ؾ١ ايعجُا١ْٝ , اييت ناْت خكٛقٶايجكاؾ١ ايعامل١ 

اٖتُاَاتٗا عػهط١ٜ عت١ , مبع٢ٓ إٔ طبٝع١ ايرتى دعًتِٗ مياضغٕٛ 

ُٖٝٓتِٗ ايعػهط١ٜ ع٢ً ايهٝإ ايعطبٞ مما َٓع ايتطٛض ايؿهطٟ ؾٝ٘ , نبح 

 ا ع٢ً َػت٣ٛ ايعكٌ ايػٝاغٞ سٝح ْتر يٓا عك٬ًا٭ؾهاض ٖصا ػػس خكٛقٶ

ًً ىل تسٜٔ قٛيف ٫ َبايٞ بايعامل املعاف . ببػاط١ نإ ٜػتٓس إ اَػتكٝ

ايرتى غاز٠ عرب مماضغ١ ايك٠ٛ ايعػهط١ٜ اييت أَٓٗا هلِ تؿٛم ْعاّ ايطم 

ا٫ْهؿاضٟ يف ظَٓ٘ . بُٝٓا مت إبعاز ايباقٞ َِٚٓٗ ايػهإ ايعطب ايٛاقعٕٛ 

 ؼت غًط١ ايرتى عٔ نٌ َػا١ُٖ غٝاغ١ٝ أٚ ؾهط١ٜ .

تطاخ ؾكٗٞ بايسضد١ ا٭ٚىل , أٟ  ػت٣ٛ ايػٝاغٞ ٖٛايرتاخ اٱغ٬َٞ ع٢ً امل

ٕ طابع تكسٜؼ ايؿعٌ َكسغ١ يًتاضٜذ اٱغ٬َٞ . سٝح إ يط١ٜ٩ْ٘ ٜػتٓس أ

ا َٔ ايػطزٜات ايرتاث١ٝ اٱغ١َٝ٬ غري ١ُ٥٬َ ايػٝاغٞ هعٌ نجريٶ
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تطبٝكٗا يف  ا إشا َا ْكًت عرب ايعَٔ حملاٚي١يًتطبٝل ايٛاقعٞ , خكٛقٶ

 ٕ ايٓتٝذ١ غتهٕٛ َؿاضٜع عس١َٝ .ح إعكطْا اؿايٞ , سٝ

ٝٶيصا ٜعٗط َؿّٗٛ ايكطٝع١ ,٫  َٶ اؽً ع٘ , ٫ٚ يًتًُل َ اعٔ ايسٜٔ ٚقسا

تتٝح يًعكٌ إٔ ٜتدًل َٔ ايجكٌ ايتاضىٞ  َعطؾ١ًٝ ٚغ١ًًَٝٔ اهل١ٜٛ , بٌ 

 ايصٟ وًُ٘ , يٝتؿطؽ يع١ًُٝ اٱْتاز ٚايتدطٝط يًُػتكبٌ ٚاؿانط .   

؟ ا ع٢ً ايعكٌ اٱغ٬َٞ , ملاشااملعطؾ١ٝ ٜؿطض ْؿػ٘ ؾطنٶإٕ َؿّٗٛ ايكطٝع١ 

ٜٴ ٤ اغتعُاي٘ يف ذسز ٚا٭ز٢ٖ أْ٘ غٞ٭ٕ ايعكٌ اٱغ٬َٞ َجكٌ برتاخ مل 

أنجط يف َٔ َط٠ , يصا مٔ يف ساد١ إىل قطٝع١ َعطؾ١ٝ تتٝح يٓا إٔ ْعٌُ 

ٕ عسّ ايتذسز ٜعين ايسخٍٛ يف زا٥ط٠ لسز نٌ َٓعَٛتٓا ايؿهط١ٜ . سٝح إٚ

 .  جكاؾات املٝت١ , اييت ٜبسٚ أْٓا مّٛ ع٢ً سسٚزٖا ؾع٬ًاي

عكاب اهل١ٜٛ , سٝح ايكطٝع١ املعطؾ١ٝ غتهٕٛ ؾطق١ يتشطٜط ايعكٌ َٔ 

ىل ساضؽ ي١ًٜٛٗ , مما ٜهططٙ ؼت نػط املؿاعط ٜتشٍٛ ايباسح إ

اهلٜٛات١ٝ ي٬نطاط يف ايططٚح امل٪اَطات١ٝ . إشا ناْت ايكطٝع١ غتتٝح يٓا 

صا اهلٛؽ , ؾإْٗا ايٛغ١ًٝ ايٛسٝس٠ اييت ْأٌَ َٓٗا إٔ تػاِٖ ايتدًل َٔ ٖ

يف قعٛز ثكاؾ١ عامل١ دسٜس٠ بعس قطٕٚ َٔ ايطنٛز , دعًت ايعكٌ اٱغ٬َٞ 

 ٜتشٍٛ إىل ب١ٝٓ تطاث١ٝ ؼطنٗا فُٛع١ َٔ اٯيٝات احملطؾ١ .

ْٗا قطٝع١ ايرتاخ ٞ بٗسف ايكها٤ ع٢ً قطٝع١ أخط٣ , إإٕ قطٝعتٓا ٖصٙ ٖ

. إٕ إعاز٠ ايعكٌ َا مسٝت٘ ايعكٌ ايػٝاغٞ املػتكٌٝيػٝاغٞ يف َع ايؿهط ا

 فست ايكطٝع١ َع ٌُ تػتسعٞ َٓا ػاٚظ املداق١ُ اييتايػٝاغٞ يًع

أبا ساَس ايػعايٞ ٜٓكح  ايػٝاغ١ يف ايرتاخ ايؿكٗٞ , سٝح لس َج٬ً

َٶ ا قس با٫بتعاز عٔ ايػٝاغ١ ٚقُس عبسٙ ٜتعٛش باهلل َٔ ايػٝاغ١ . عُٛ
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ٙ ا٫غتكاي١ ايػٝاغ١ٝ َٔ قبٌ ايؿكٗا٤ نُشاٚي١ ٱْكاش ايسٜٔ َٔ ْؿِٗ ٖص

ا إٔ ْٓؿط َٔ ايؿهط ايػٝاغٞ , ٭ٕ اغتبساز ايػٝاغ١ . يهٔ ٫ هب عًٝٓا أبسٶ

ايػٝاغ١ يف اؿٝا٠ ايسْٝا ٖٞ َؿتاح نٌ املؿاضٜع اٱْػا١ْٝ , يصا ؾإْٓا 

 عاد١ يعكٌ غٝاغٞ يف أقح سا٫ت٘.  

يتاضٜذ ٖٞ قطا٥ع ٚاٱغ٬ّ ْؿػ٘ نإ قطٝع١ َع نٌ ايٓك٬ت ايهرب٣ يف ا

تطاخ َه٢ . يصا ؾايكطٝع١ يٝؼ فطز خًٌ َٓٗذٞ ْكرتس٘ , بٌ ٖٞ نطٚض٠ 

تؿطض ْؿػٗا عًٝٓا يف فاٍ ايؿهط ايػٝاغٞ , يصا ؾ٬ دساٍ سٍٛ َؿطٚع١ٝ 

 ايكطٝع١ , نٌ َا ٖٓايو أْٓا عاد١ يتعطٜـ ٖصٙ ايكطٝع١ ٚطبٝعتٗا .  

ٝٶ  ايٛاقع١ٝ .ا ايػٝاغ١ ثاْ

إٔ غا١ٜ ايػٝاغ١  بايٓػب١ يًػٝاغ١ ايٛاقع١ٝ ؾٗٞ تكّٛ ع٢ً َبسأٜٔ: أ٫ًٚ

ٝٶتهُٔ يف ؼ ق١ بني ا٭خ٬م ٬ا ؼسٜس ايعكٝل املٓؿع١ ٚايٓذاح , ثاْ

 ايػٝاغ١ ٚ

ٕ غا١ٜ ايػٝاغ١ ايٛاقع١ٝ ٖٞ ؼكٝل املٓؿع١ َٔ بايٓػب١ يًُبسأ ا٭ٍٚ ؾإ

ٛاقع١ٝ ٫ تػتٓس إىل تًو ايؿعاضات خ٬ٍ مماضغ١ ايػٝاغ١ ٖٚصا ٚانح . ؾاي

١َ ؼكٝل ايػا١ٜ املطًٛب١ . املجاي١ٝ ٫ٚ تػتعًُٗا إ٫ نعاٌَ قؿع يف خس

ٕ املؿطٚع ايػٝاغٞ ٜطاعٞ ايعطٚف ايٛاقع١ٝ ٚاـكا٥ل ايعطؾ١ٝ سٝح إ

ٕ أس٬ّ ػتٗسف ؼكٝل ْتا٥ر ٚاقع١ٝ , سٝح إاييت ٜٓطًل َٓٗا , نصيو ٜ

ُٗا َٓطل املُهٔ َٚا ميهٔ. إٕ َؿاضٜع ٚتطًعات ايٛاقع١ٝ ايػٝاغ١ وه

ايٛاقع١ٝ ايػٝاغ١ٝ ٫ تعين َٛت ايػطزٜات ايهرب٣ , يهٓٗا تٗصب ؾكط 

ٕ َعٝاض ايٓذاح يف ٚت٦ٝٗٗا يًتذػٝس ايٛاقعٞ . سٝح إ َجايٝات ايػطزٜات
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املؿاضٜع ايٛاقع١ٝ ٖٛ ايٓذاح يف إقا١َ املؿطٚع ايػٝاغٞ ٚايٓٗٛض , ٖصٙ ٖٞ 

 ١ يًؿعٌ ايػٝاغٞ . بايٓػب١ يًػاٜات ا٭خط٣ َجٌايػا١ٜ ا٭مس٢ املؿرتن

ْػا١ْٝ ٚايكِٝ اييت تكّٛ عًٝٗا اهل١ٜٛ ؼػني ظطٚف املعٝؿ١ ٚاؿطٜات اٱ

)زٜٔ ,ثكاؾ١ ...(, ؾإْٗا نًٗا ٚغا٥ٌ لاح يًُؿطٚع ايػٝاغٞ ٚلاسٗا َٔ 

لاح املؿطٚع ايػٝاغٞ , يصا ؾإٕ َؿاضٜع ايػٝاغ١ ايٛاقع١ٝ ؼكل زَٚا يف 

ًٓذاح ايػٝاغٞ نٌ ايػاٜات ا٭خط٣ . سٝح إٔ لاح املؿطٚع غبًٝٗا ي

ٕ ايػا١ٜ ا٭ٚىل كا ؼكٝل ايػاٜات ا٭خط٣ , يصا ؾإايػٝاغٞ غٝهُٔ ٫س

ٕ غا١ٜ ايػٝاغ١ ٖٞ ا , سٝح إا٭ِٖ َٔ املؿطٚع ايػٝاغٞ ٖٛ إٔ ٜهٕٛ ْادشٶٚ

 ا . ايٓذاح أًٚي

 عهؼ َا وا٢ٍٚ عًٜتشكل  ٚاقعٞ, ؾا٭َط  بايػٝاغ١ ت٘أَا ؼسٜس ع٬ق

تػٜٛؼ أخ٬ق١ٝ ايػٝاغ١ , سٝح إٕ ؼسٜس املجكؿٕٛ ا٭خ٬قٕٝٛ بػطش١ٝ 

تٓسضز  ٫ ؾهاي١ٝ ؾكًُٗا عٔ بعهٗا أٚ تساخًُٗاع٬ق١ ايػٝاغ١ با٭خ٬م, إ

َعاٜري لاح أٟ َؿطٚع  ١ ؼسزَُٗ يف ْعط١ٜ ايعساي١ , ٭ٕ ايعساي١ َكٛي١

إٔ ايػٝاغ١ َكطًح أٚغع  ني, يف سٝاغرتاتٝذغٝاغٞ, يهٓٗا ؽتًـ عٔ اٱ

ٜأتٞ . ثِ غرتاتٝذٝا ٚايعازي١ ٚغريٖا َٔ َهْٛات ايؿعٌ ايػٝاغٞ ٜهِ اٱ

ٚغريٖا َٔ ا٭غ١ً٦ ؟٭خ٬م ؟ ٌٖ ا٭خ٬م ن١ًٝ أّ دع١ٝ٥ َا اغ٪اٍ 

ايه٬غٝه١ٝ يٮخ٬م .ثِ تأتٞ ا٭غ١ً٦ ا٭خ٬ق١ٝ املتعًك١ بايػٝاغ١ َباؾط٠ : 

َٔ ا٫غتبساز  ْ٘ ٜعين ؾه٬ًايعساي١ ؟ أّ أين اـري ٚ ٌٖ ايكٍٛ با٭خ٬م ٜع

َآ٫تٗا؟ َٚا َس٣ ت٩٬َٗا َع  املكٓع؟ َٔ ؽسّ املٓع١َٛ ا٭خ٬ق١ٝ َٚا

ػ٪اٍ اؾٖٛطٟ يف ع٬ق١ غرتاتٝذٝا ٚاملكاحل ايٛاقع١ٝ؟ , يٝأتٞ اياٱ
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: مباشا تؿٝس ا٭خ٬م ايؿعٌ ايػٝاغٞ ؟ َٚس٣ قسضتُٗا ا٭خ٬م ايػٝاغ١ ٚ

 ! ا ع٢ً ايتعاٜـ َعٶ

املسآٖات ا٭خ٬ق١ٝ ٚا٭سهاّ ايطٛبا١ٜٚ ٕ تعُِٝ منطٞ إ زٕٚميهٔ ايكٍٛ 

اييت ٫ تػُٔ ٫ٚ تػين َٔ دٛع ٖٞ عٝٓٗا غبب ْؿ٤ٛ ْعطٜات امل٪اَط٠ , ؾؿٞ 

سني تؿعط اهل١ٜٛ إٔ َٓعَٛتٗا ا٭خ٬ق١ٝ َٗسز٠ , تعُس يتؿهٌٝ ْعطٜات 

. ٚضأٜٓا يف ايؿكٌ َ٪اَط٠ تعُس يهؿـ امل٪اَط٠ اييت تػتٗسف َٓع١َٛ قُٝٗا 

ٚنٝـ إٔ ايجاْٞ نٝـ ٜعٌُ ايعكٌ امل٪اَطاتٞ ع٢ً قٓاع١ ِٖٚ املعطؾ١ . 

 زٕٚ أؾل ٚاقعٞ !ٜٓدطط يف َطاضز٠ طٛاسني اهلٛا٤  ايعكٌ امل٪اَطاتٞ

ْٞ ٫ أؼسخ عٔ م بايػٝاغ١ ؾإا٭خ٬ عٓسَا ْتشسخ عٔ ؼسٜس ع٬ق١

ؾكٌ نٌ فاٍ عٔ  ْٞ أضزت بٗصاإضؾض ا٭خ٬م يف اجملاٍ ايػٝاغٞ , بٌ 

ا أٜهٶ,٫ٚ ٜأخص أسسُٖا سل اٯخط .خط , ست٢ وػٔ نٌ َٓٗا ايتذػس اٯ

يًُسآٖات ا٭خ٬ق١ٝ ٚايؿعاضات١ٝ , ٚأِٖ َٔ  اغ١ فا٫ًنٞ ٫ تكبح ايػٝ

٫غتبساز . سٝح ع٢ً َس٣ ايتاضٜذ ضأٜٓا إٔ شيو نٞ ٫ تكبح ا٭خ٬م أزا٠ ا

ٓكب أ٫ٚ ع٢ً ٌ اٖتُاَٗا َِ ايػٝاغ١ٝ ايٓادش١ يف َطس١ً أٚىل نايٓع

 ؼكٝل ايٓذاح , ٖهصا ظٗطت اؿهاضات ايهرب٣ .

ٜعين إٔ ٚنبط فاٍ نٌ َُٓٗا , ايػٝاغ١ إٕ ؼسٜس ع٬ق١ ا٭خ٬م ٚ

ٝٶاملؿطٚع ايػ ايتعاٌَ ا يٮسهاّ َػبك١ بايتايٞ ؾٗٛ سط يف ٝاغٞ ٫ ىهع قبً

 بايٓػب١ يٮخ٬م ؾٗٞ نطٚض١ٜ يهٌ فتُع أَامبا ٜهُٔ لاس٘ .

َهإ أٟ َؿطٚع نٝإ غٝاغٞ إٔ ٜػتػين عٔ ,ٚيٝؼ يف إَتُاغو ٚسٟٝٛ 

ْ٘ غٝتب٢ٓ املؿطٚع ايػٝاغٞ إشا َا ػػس ؾإ طٙ . إَٕٓع١َٛ أخ٬ق١ٝ تأّط

 ٚت٪َٔ ي٘ ايٓذاح ٚا٫غتُطاض١ٜ. ٚتٛا٥ِ ضٚس٘ املٓع١َٛ ا٭خ٬ق١ٝ اييت تٓاغب٘ 
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اييت متهٓٓا َٔ ايػٝاغ١ ٖٞ ايططٜك١ ايٛسٝس٠ إٕ ؼسٜس ع٬ق١ ا٭خ٬م ب

ا ططٜك١ متهٓٓا َٔ إهاز إبساع نٝإ غٝاغٞ بكِٝ َعاقط٠ , ٖٚٞ أٜهٶ

قٝػ١ تعاقس١ٜ ٜتؿل ؾٝٗا مجٝع أعها٤ ايهٝإ ايػٝاغٞ ع٢ً قُٝ٘ اييت 

ؾإْٓا دٗعْا ا٭ضن١ٝ ايتشت١ٝ  نٗصٜٔ ٜطٜسٖا . إْٓا إشا طبكٓا َبسأٜٔ

ٝٶيتؿهٌ نٝإ غٝاغٞ سهاضٟ إشا َا ٚدس َؿطٚعٶ ٝٶا ا غٝاغ  ا ٜطبك٘ .ضاق

ًتؿهري بايٛاقع١ٝ ؼسٜس ع٬ق١ ا٭خ٬م بايػٝاغ١ ٖٛ أٍٚ ايططٜل يإٕ 

, ٭ْ٘ َٔ  ايػٝاغٞ عٔ ايتٓعريات ايعس١َٝعس ايعكٌ تٜب, سٝح ايػٝاغ١ٝ 

د١ٗ ٜكب اٖتُاَ٘ يف ايبشح عٔ غبٌ ايٓذاح ٚايتكسّ بٛغا٥ٌ ٚاقع١ٝ , َٚٔ 

بٗا َٔ َؿاضٜع طٛبا١ٜٚ د١ٗ ثا١ْٝ ٜكهٞ ع٢ً ايعس١َٝ ايػٝاغ١ٝ َٚا ٜكاس

 تتُرتؽ نجري َٓٗا بأغطاب َٔ ْعطٜات امل٪اَط٠ .           

*    * 
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ْعطٜات امل٪اَط٠ ٖٞ اْك٬ب ْٚهٛم عٔ بٗا ٕ قٓاع١ ا٭قٓاّ اييت تبؿط إ

املطدع ايطَعٟ يًسٜاْات اٱبطا١ُٖٝٝ _بطاِٖٝإايٓيب _َٓٗر قطِ ا٭قٓاّ

رتاثٞ ا٭قٓاّ ٖٞ َهتػبٓا ايؼطِٝ ضمبا تهٕٛ ؾطٜع١ ٚ  _َٚٓٗا اٱغ٬ّ_

 سس .  ا٭ِٖ ايصٟ مل ٜٓتب٘ إيٝ٘ أ

ٕ ايهؿـ عٔ طبٝع١ ايؿهط امل٪اَطاتٞ ٚػًٝات٘ يف ميهٔ ايكٍٛ إ طيف اٯخ

طاملا مل ْتدص إدطا٤ات يتذاٚظ َٓع١َٛ ايعكٌ ايػٝاغٞ ٫ ٜهؿٞ يٛسسٙ , 

 ايؿهط امل٪اَطاتٞ ٚعطا٫ت٘ . ٖصا

بٌ ٖٞ أسس , َٛدٛز٠ يف ايٛاقع ط٢ ٚاقعٞنُع إٕ امل٪اَط٠ ايػٝاغ١ٝ 

يهٔ إٔ  .ملتساٚي١, ٚايتاضٜذ ٜؿٗس ع٢ً شيوغرتاتٝذٝات ايػٝاغ١ٝ ااٱ

ٕ إ ميهٔ ايكٍٛ . ا٭ظ١َ ا بامل٪اَط٠ ؾإٕ ٖصٙ ٖٞغٶٜتشٍٛ ا٭َط ٭ٕ ٜكبح ٖٛ

 غبٌٝ شات٘ تػسٚ يف سس شاتٗا أ٫ًٚ املكاضس١ اييت مياضغٗا ايعكٌ املؿهط ػاٙ

ٜتُػهٕٛ بعكًٝتِٗ  ٛا, أَا أٚي٦و ايصٜٔ َاظايػاٚظ ايؿهط امل٪اَطاتٞ

 قسامل٪اَطات١ٝ ٜٚطؾهٕٛ اغتٓهاف ايتؿهٝو يف إٔ َٓع١َٛ َعطؾتِٗ بطَتٗا 

ِْٗ ع٢ً ا٭ضدح ؾػٝهٕٛ َٔ ايكعب إقٓاعِٗ ٭تهٕٛ ْتٝذ١ ِٖٚ َعطيف ,

ب٘ ٜتُٕٗٛ قاسضمبا غريٕٚ يف ٖصا ايعٌُ َ٪اَط٠ ٱخؿا٤ امل٪اَط٠ , ٚ

 بايه٬ٍ ٚاٱن٬ٍ. 
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